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Paikka ja päivämäärä
Tarkastaja

Yleisvaikutelma
Mittasuhteet
Muuta

Säkäkorkeus, cm
Paino, kg

Pään mittasuhteet
Purenta
Hampaat
Kallo-osa
Otsapenger
Kuono-osa
Huulet ja pigmentti
Kirsupigmentti
Silmien väri
Silmien muoto
Ilme
Korvat
Korvien kiinnitys
Muuta

Kaula
Rintakehä
Eturinta
Selkä
Lanneosa
Lantio
Muuta

Raajojen luusto
Käpälät
Eturaajat edestä katsottuna
Lapa-olkavarsikulma
Takaraajat takaa katsottuna

Koiran tiedot

C/D, 0/0

sivusta katsottuna hyvät mittasuhteet kallon ja kuonon välillä 

Jalostustarkastuksen aika ja tekijä
Lahti 2.11.2017
Elena Ruskovaara

1 Yleisvaikutelma, mittasuhteet
maskuliininen, iso, raajakas, solakka
hyvä raajakorkeus
solakan olemuksen vuoksi vaikuttaa ikäistään nuoremmalta

2 Koko
75 cm
n. 56 kg

3 Pää

roikkuvat, löysät huulet, huulipigmentti ei ole täydellinen
hyvä, tumma kirsupigmentti
keskiruskeat silmät
vähän roikkuvat, löysät alaluomet
vähän surumielinen, vuotavat silmät häiritsevät ilmettä

epätasainen etuhampaiden rivistö, aavistuksen vino purenta
pienet hampaat
sopiva voimakkuus, vähän pyöristyvä
sopiva 
hyvä pituus, kuonon tyvi saisi olla täyttyneempi

keskivahva

hyvä kiinnitys
ikenissä vaikutelmaa liikakasvusta

4 Runko-osa
riittävän pitkä 
hoikka, täyttymätön, riittävän pitkä
niukka, kapea
tiivis
hiukan pitkä
voimakkaasti laskeva
ikään nähden litteä runko

5 Raajat

kookkaat

vähän hajavarpaiset ja matalat
riittävän yhdensuuntaiset
niukka
seisoo hiukan ulkokierteisin käpälin



Polvikulmaus
Kinnerkulmaus
Muuta

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

Pituus
Asento seistessä
Asento liikkeessä
Kiinnitys
Muuta

Karvan laatu
Väri
Karvapeitteen pituus
Muuta

Ihmisiä kohtaan
Muuta

Erityisiä hyviä puolia
Erityisiä puutteita
Muuta 

Hyväksytty  
Hyväksytty seuraavin varauksin    *

hylätty

riittävän yhdensuuntaiset

niukka
niukka
kapea runko ja siksi kapea-asentoiset raajat

6 Liikkeet
ryhdikäs, mutta liukas lattia häiritsee askellusta, malttamaton

vähän korkea etuaskel

likaahylkivä, oikea laatu

askellus jää lyhyeksi, vähän jäykkä askel, niukka jousto
lyhyt
kiinteä
tottumaton, malttamaton liikkuja ja liukas lattia häiritsee

7 Häntä
ulottuu juuri kintereeseen
rullalla lantion päällä tai rungon takana
rungon yläpuolella loivalla kaarella
ylös kiinnittynyt
seistessä korkea-asentoinen häntä häiritsee yleisvaikutelmaa

8 Karvapeite

puhtaan luonnonvalkoinen
keskipitkä
hyvä karva, ei täydessä kunnossa

9 Käytös
murahtelee, mutta tutkittavissa
tarkkaavainen käytös, vaikuttaa tottumattomalta ja epävarmalta

10 Yleistä
karva, raajakorkeus, kuonon pituus, tumma kirsupigmentti
hampaat, purenta, häntä, iso koko

Jalostustarkastus

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

osin vinosti asettuneet etuhampaat, häntä seistessä 
korkea-asentoinen, iso koko

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