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SUOMEN OWCZAREK PODHALANSKIT RY:N JÄRJESTÄMÄT VIRALLISET JALOSTUSTARKASTUKSET
UUTTA!
Yhdistyksen hyväksymiä jalostustarkastuksia voidaan järjestää myös niiden koiranäyttelyiden
yhteydessä, joissa Elena Ruskovaara on arvostelemassa mitä tahansa rotuja.
Ohjeet näyttelyiden yhteydessä pidettäviin jalostustarkastuksiin
Tarkastuksista tulee sopia vähintään 1 kk ennen näyttelyä, jotta jalostustoimikunnalla on aikaa sopia yksityiskohdista Elenan ja näyttelyjärjestäjien kanssa. Kunkin näyttelyn yhteydessä tarkastetaan 1 – 5 koiraa. Tarkastuksien järjestämistä helpottaa, jos tarkastettavat koirat osallistuvat näyttelyyn (tämä ei ole pakollista).
1. Ota yhteyttä jalostustoimikuntaan, ilmoita toivottu päivämäärä ja näyttely sekä tarkastettavien koirien
lukumäärä (1 – 5) ja näyttelyyn osallistuvien koirien lukumäärä.
2. Mikäli tarkastettavia koiria on vähemmän kuin 3 kpl/näyttely, ilmoittaa yhdistys julkisesti muista
vapais-ta tarkastuspaikoista virallisilla kotisivuilla sekä Facebook-ryhmässä.
3. Jalostustoimikunta selvittää Elenan kanssa sopiiko tarkastus hänelle, ja tekee tarkemman aikataulun
järjestäjien kanssa.
4. Yhdistyksen jäsenelle jalostustarkastus on ilmainen, ei-jäsenten koirien tarkastusmaksusta päätetään
kevään 2016 yleiskokouksessa.
5. Tarkastuksessa on esitettävä rokotustodistus ja tunnistusmerkintä. Ota mukaan myös kaulapanta sekä talutin, ja punnitse koirasi.
6. Yhteydenotot jalostustoimikuntaan: jalostus@podhalanski.fi
Yleistä virallisista jalostustarkastuksista
Yhdistyksen tavoitteena on mahdollisimman monen owczarek podhalanskin tarkastaminen, sillä jalostuskäytössä on vain muutama prosentti lisääntymisikäisistä uroksista ja nartuista vuosittain.
Viralliseksi, yhdistyksen hyväksymäksi jalostustarkastukseksi katsotaan sen itse järjestämä jalostustarkastus
(joko joukkotarkastustilaisuus tai näyttelyiden yhteydessä järjestettävä tarkastus) tai toisen yhdistyksen järjestämä jalostustarkastus, joka on suunniteltu yhteistyössä Suomen Owczarek Podhalanskit ry:n kanssa. Podhalanskit tarkastetaan Suomen Owczarek Podhalanskit ry:n laatimalle lomakkeelle ja tarkastajana toimii yhdistyksen hyväksymä, rotuun perehtynyt ulkomuototuomari Elena Ruskovaara. Yhdistys pyrkii järjestämään vuosittain vähintään yhden joukkojalostustarkastuksen.
Sekä omasta, että toisen yhdistyksen järjestämästä podhalanskien virallisesta tarkastuksesta tarvitaan jäsenistön tiedottamista varten etukäteen tieto missä ja milloin tarkastus pidetään, tiedot ilmoitetuista koirista sekä
jälkikäteen täytetyt tarkastuslomakkeet mieluiten sähköisenä. Jalostustarkastus kirjataan viralliselle, rodun
omalle tarkastuslomakkeelle. Tarkastuksen lopuksi tarkastaja mainitsee lomakkeeseen, onko koira hyväksytysti jalostustarkastettu.
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Jalostustarkastuslomakkeen muotoa päivittää ja ylläpitää jalostustoimikunta yhdessä tarkastuksia tekevän
henkilön kanssa. Tarkastuksessa koira kuvataan edestä, sivulta sekä takaa. Kuvat liitetään tarkastuslomakkeeseen. Lomaketta toimitetaan yksi kopio tarkastuksen jälkeen koiranomistajalle. Yhdistyksen arkistoihin jää
yksi kappale, joka julkaistaan yhdistyksen internet-sivuilla.
Tarkastettavat koirat
Koiran tulee tarkastushetkellä olla vähintään 2-vuotias. Epävirallisia tarkastuksia ei tehdä tämän iän alittaville
koirille. Yläikärajaa ei ole asetettu.
Yhdistys katsoo jalostustarkastetuiksi koirat, jotka ovat käyneet yhdistyksen virallisessa jalostustarkastuksessa. Muista jalostuskatselmuksista saatua tietoa voi jalostustoimikunta käyttää informatiivisena lähteenä tarvittaessa.
Jalostustarkastusten määrää ei ole rajoitettu. Nk. uusintatarkastukset ovat sallittuja informaation lisäämiseksi
jalostuskoirasta. Tarkastusten välillä koiran oletetaan muuttuneen tai kehittyneen edellisestä tarkastuskerrasta
tai koira on uuden tarkastuksen aikaan huomattavasti paremmassa fyysisessä kunnossa kuin edellisellä kerralla. Perusteluna voidaan käyttää myös uuden tarkastuksen tekijän huomattavaa arvostusta rodun parissa.
Etuoikeus tarkastuksiin on aina ensimmäiseen tarkastukseensa tulevilla koirilla, uusintatarkastuksia otetaan,
jos päivän ohjelmaan mahtuu.
Jalostustarkastusyhteistyö Slovakianpaimenkoirayhdistyksen kanssa
Tämän ohjeen mukaisesti owczarek podhalanskien on mahdollista osallistua myös Slovakianpaimenkoirayhdistyksen järjestämiin jalostustarkastuksiin. Vastavuoroisesti slovakiancuvaceilla on mahdollisuus osallistua
Suomen Owczarek Podhalanskit ry:n järjestämiin tarkastuksiin. Jalostustarkastajina toimii kulloinkin järjestävän yhdistyksen nimeämä, rotua tunteva ulkomuototuomari. Virallisuuden ehtona on, että tarkastaja on Suomen Owczarek Podhalanskit ry:n hyväksymä henkilö.
Kummankin rodun tarkastukset kirjataan rodun omalle tarkastuslomakkeelle. Oman yhdistyksen tarkastukset
ovat maksuttomia, toisen yhdistyksen jalostustarkastukseen osallistuminen maksaa kulloinkin voimassa olevan määrätyn osallistumismaksun. Mukaan tarkastukseen pääsee, mikäli päivän ohjelmaan mahtuu. Etuoikeus tarkastukseen on järjestävän yhdistyksen rodulla. Jalostustarkastuksiin voivat osallistua kaikki vähintään
kaksivuotiaat
owczarek
podhalanskit
ja
yli
18
kuukauden
ikäiset
slovakiancuvacit.

