Koiran tiedot
Nimi
Rek.nro
Lonkka-, kyynär- ja polvitutk.
Muut terveystulokset
Omistaja

Valonpisaran Pohjolan Neito
FI33151/16

lonkat C/C, kyynärät 0/0
Laura Oksanen

Sukupuoli
Narttu
Syntymäaika 12.5.2016
Ikä
2 v 8 kk
Tunnistusmerk. 990000000677782
Uros: kivekset

Jalostustarkastuksen aika ja tekijä
Paikka ja päivämäärä
Lahti 13.1.2018
Tarkastaja
Elena Ruskovaara
1 Yleisvaikutelma, mittasuhteet
Yleisvaikutelma
narttumainen, tasapainoinen
Mittasuhteet
hyvät
Muuta
2 Koko
Säkäkorkeus, cm
Paino, kg

68
41,5

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
hyvät
ok
sopivan tilava
kohtuullinen
tarpeeksi vahva, hyvä pituus
tummat, tiiviit
hiukan vaalentunut
keskiruskea
hyvät
leppoisa, hiukan vuotavat silmät häiritsevät ilmettä
kookkaat
hiukan alas kiinnittyneet
pään ylälinjat vähän eri suuntaiset

4 Runko-osa
Kaula
Rintakehä
Eturinta
Selkä
Lanneosa
Lantio
Muuta

keskipitkä
sopivan tilava
hyvä
tarpeeksi kiinteä
tanakka, kiinteä
hyvä pituus, hiukan jyrkkä
hyvä, tasapainoinen runko

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

sopiva
tarpeeksi kootut
yhdensuuntaiset
sopiva
yhdensuuntaiset
kohtuullinen

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

sopiva
hyvät raajat
hyvä ryhti, oikea olemus
kyynärpäissä hiukan löysyyttä
yhdensuuntaiset
tarpeeksi joustoa
hyvä askelpituus
hyvä

ei ulotu aivan kintereeseen
ajoittain hiukan korkealla, mutta asettuu suoraksi
korkealla, kiepillä lantiolla
hiukan ylös kiinnittynyt

8 Karvapeite
Karvan laatu
Väri
Karvapeitteen pituus
Muuta

likaa hylkivä
puhtaan vaalea
keskipitkä, hyvä
hyvä karva

9 Käytös
Ihmisiä kohtaan
Muuta

leppoisa, helposti tutkittavissa
hieno käytös

10 Yleistä
Erityisiä hyviä puolia
Erityisiä puutteita
Muuta

olemus, sukupuolileima, rakenne ja käytös
häntä ajoittain korkealla, tarpeeksi tumma kirsupigmentti

Jalostustarkastus
*
Hyväksytty
Hyväksytty seuraavin varauksin:
hylätty
Koira hylätään jalostustarkastuksessa, jos siltä löytyy rotumääritelmän mukaisia hylkääviä virheitä,
tai jos sillä todetaan kivesvikaisuutta tai sairaalloisia piirteitä tai aggressiivisuutta.
Suomen Owczarek Podhalanskit ry. saa julkaista jalostustarkastuksen tiedot ja koirasta otetut valokuvat
Internet-sivuillaan sekä käyttää tarkastuksen tietoja jalostustoimikunnan työssä.

