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Karoliina Suomalainen

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
Maskuliininen erittäin mallikas ja jykevä erikoisesti rungoltaan ja päältään
Mittasuhteet
hyvä raajakorkeus, hiukan pitkä runko
Muuta
erinomainen sukupuolileima
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

70 cm

erinomainen pituus ja leveys
ok
ok, melko pienet
mallikas, jykevä
sopiva, selvä
hyvä pituus, tarpeeksi leveyttä
löysät
hyvä silmien ympärillä, selvästi vaalentunut kirsussa ja huulissa
ruskea
oikea
erinomainen
hyvin asettuneet, koko erinomainen
oikea
upea pääs sivukuva

hyvä, vahva, ylväsasentoinen
tilava ja pitkä
hyvä leveys ja täyte
hiukan pehmeä ja pitkä
tanakka ja lyhyt

Muuta
5 Raajat
Raajojen luusto
Käpälät
Eturaajat
Lapakulmaus
Takaraajat
Polvikulmaus
Muuta

erittäin tilava runko
kokoon nähden riittävän voimakas
soikeat, hiukan pitkävarpaiset
hiukan pehmeät ranteet, muuten ylväsasentoiset
erinomainen
hyväasentoiset, lihaksikkaat
tarpeeksi voimakas

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

Oikea olemus, tyypillinen ryhti, valitettavan korkea-asentoinen
häntä
hiukan löysät
kapeat ja ahtaat
oikea
hiukan pehmeä

7 Häntä
Pituus
Asento seistessä
Asento liikkeessä
Kiinnitys
Muuta

oikea, ulottuu kintereeseen
ajoittain ok, ajoittain rullalla ylhäällä
voimakkaasti lantiolle rullautunut
korkea

8 Karvapeite
Karvan laatu
Väri
Karvapeitteen pituus
Muuta

oikea, likaa hylkivä
puhdas, valkea
hyvä

9 Luonne
Ihmisiä kohtaan
Muuta

varautunut, vaikuttaa tottumattomalta
kukkoilee ympäröiville uroksille

10 Yleistä
Erityisiä hyviä puolia
Erityisiä puutteita
Muuta

pään sivukuva ja olemus
kirsupigmentti ja korkea-asentoinen häntä

Jalostustarkastettu
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hylätty

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

