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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
erittäin voimakas maskuliininen
Mittasuhteet
hyvä malli rungossa, tarpeeksi raajakorkeutta
Muuta
2 Koko
Säkäkorkeus
3 Pää
Kallon mittasuhteet
Purenta
Hampaat
Kallo-osa
Otsapenger
Kuono-osa
Huulet
Pigmentti
Silmät
Silmien väri
Silmien muoto
Ilme
Korvat
Korvien kiinnitys
Muuta
4 Runko-osa
Kaula
Rintakehä
Eturinta
Selkä
Lanneosa
Lantio
Muuta
5 Raajat
Raajojen luusto

69 cm

erinomainen leveys, hyvä pituus
ok
ok, melko pienet
erittäin jykevä, massiivinen
sopiva
lyhyt, erittäin vahva
aavistuksen löysät
hiukan haalistunut, silti tumma
silmänympäryksissä voimakkaat tummentumat, siristelee mielellään

vaalean ruskea
hiukan kolmion malliset, ulkoreunasta yläluomi raskas, siristelee
rauhallinen
hyvän kokoiset
hyvin kiinnittyneet
jykevä pää, turhan lyhyt kuono

vahva, tarpeeksi pitkä
tilava, tarpeeksi pitkä
hyvä leveys
kiinteä
aavistuksen pitkä
hyvä pituus
jykevä runko
hivenen kevyt

Käpälät
Eturaajat
Lapakulmaus
Takaraajat
Polvikulmaus
Muuta
6 Liikkeet
Yleisolemus ja ryhti
liikkeessä
Liikkeet edestä
Liikkeet takaa
Askelpituus
Selkä liikkeessä
Muuta

soikeat
hyväasentoiset ja varmat
melko pysty lapa
keventää vasenta takaraajaa seistessä, hiukan ulkokierteiset takaraajat, ok kulmaukset

ok
takaosasta puutuu voima ja varma-asentoisuus

hiukan raskas, selässä pehmeyttä
erinomaiset, yhdensuuntaiset
ahtaat, ponnettomat
hyvä
hiukan pehmeä
askellus epätasapainoista ja ajoittain hakevaa

7 Häntä
Pituus
Asento seistessä
Asento liikkeessä
Kiinnitys
Muuta

lyhyehkö, ei ylety aivan kintereeseen
ok, kärjestä rullalla
rullalla rungon takana
ok,

8 Karvapeite
Karvan laatu
Väri
Karvapeitteen pituus
Muuta

erinomainen, likaa hylkivä
melko valkoinen
erinomainen

9 Luonne
Ihmisiä kohtaan
Muuta

helposti tutkittavavissa ia itsevarma

10 Yleistä
Erityisiä hyviä puolia
Erityisiä puutteita
Muuta

erinomainen runko, karva, käytös
lyhyt kuono-osa, silmät ja takaosa

Jalostustarkastettu

hyväksytysti

X

hylätty

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

