
Nimi Sukupuoli uros

Rek.nro Syntymäaika 25.3.2017

Lonkka-, kyynär- ja polvitutk. Ikä 2 v 5 kk

Muut terveystulokset Tunnistusmerk. 616093900380827N378

Omistaja Uros: kivekset normaalit

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
Polvikulmaus
Kinnerkulmaus

5 Raajat

laadukas runko

sopiva
selvä

sopiva
tarpeeksi tiiviit, vähän matalat

yhdensuuntaiset
hyvä

ok

laadukas, tiivis, tummapigmenttinen, komea pää

erinomaiset, kookkaat

hyväasentoinen, tarpeeksi pitkä

tarpeeksi selvä

kiinteä

tarpeeksi tiivis

sopiva mitta, ryhdikäs

hyvä, tilava

4 Runko-osa

yhdensuuntaiset

Minja Askolin

Koiran tiedot

Lonkat: B/A, Kyynär: 0/0, Polvi: 0/0

Moskal Suchy Las Vegas

FI16420/18

Jalostustarkastuksen aika ja tekijä

ok

kaikki hampaat, pienet etuhampaat

3 Pää

tarpeeksi pitkä kuono, sopivasti holvautunut kallo

Lahti 8.9.2019

Elena Ruskovaara

68

45

erinomainen, maskuliininen, komea

laadukas ja tasapainoinen

sopiva raajakorkeus, hyvä rungon malli

2 Koko

1 Yleisvaikutelma, mittasuhteet

sopiva

erinomainen, tilava

liian vaalea

erinomainen, tiiviit huulet, tumma syvä pigmentti

erinomainen, syvän musta

hyvä voima, riittävä pituus

hyvä

vaaleat silmät häiritsevät



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  x

Hyväksytty seuraavin varauksin: 

hylätty

Jalostustarkastus

kesäkarva

puhtaan valkoinen

keskipitkä

8 Karvapeite

tasapainoinen, terveenmallinen takaosa

korrekti

6 Liikkeet

rodunomainen, hyvä ryhti, karva antaa vaikutelman selän pehmeydestä

mikä on ainoastaan karvaa

tarpeeksi tiiviit kyynärpäät

yhdensuuntaiset, ponnekkaat

itsevarma, miellyttävä

luottavainen, helposti tutkittavisssa

tiivis, karva hämää

terve anatomia ja sen mukaiset tyypikkäät liikkeet

ulottuu 2cm kintereen alapuolelle

loivalla kaarella rungon takana

loiva kaari taaaksepäin

ok

9 Käytös

7 Häntä

Suomen Owczarek Podhalanskit ry. saa julkaista jalostustarkastuksen tiedot ja koirasta otetut valokuvat

Internet-sivuillaan sekä käyttää tarkastuksen tietoja jalostustoimikunnan työssä.

10 Yleistä

rakenne, olemus, pigmentti, käytös

vaaleat silmät

Koira hylätään jalostustarkastuksessa, jos siltä löytyy rotumääritelmän mukaisia hylkääviä virheitä,

tai jos sillä todetaan kivesvikaisuutta tai sairaalloisia piirteitä tai aggressiivisuutta.

reippaat, joustavat




