Koiran tiedot
Nimi
Rek.nro
Kuvaustulokset
Omistaja

Kalliovaaran Valentine Tatra
ER17565/10
ED 0/0, HD B/C
Jari Kankahainen

Sukupuoli
Syntymäaika
Ikä

Jalostustarkastuksen aika ja tekijä
Paikka ja päivämäärä
Hillosensalmi
Tarkastaja
Elena Ruskovaara
Suomen Owczarek Podhalanskit ry. saa julkaista jalostustarkastuksen tiedot Internet-sivuillaan
sekä käyttää tarkastuksen tietoja jalostustoimikunnan työssä.

1 Yleisvaikutelma, mittasuhteet
Yleisvaikutelma
erinomainen, jykevä
Mittasuhteet
tarpeeksi raajakas
Muuta
hyvä rodunomainen olemus
2 Koko
Säkäkorkeus

66,5 cm

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

tarpeeksi pitkä kuono, hyvät mittasuhteet
OK
OK, tarpeeksi isot
sivusta katsottuna erinomainen, riittävän leveä
sopiva
hyvä voimakkuus, tarpeeksi pituutta
tarpeeksi tiiviit ja tarpeeksi tummat
vaalentunut
keskiruskeat
erinomaiset, tiiviit mantelit
hyvä, rauhallinen
oikein asettuneet, oikea koko
oikea

4 Runko-osa
Kaula
Rintakehä
Eturinta
Selkä
Lanneosa
Lantio
Muuta

keskipitkä, sopivan vahva
hiukan litteän mallinen
eturinta on riittävä
hyvä pituus, pehmeyttä
sopivan tiivis
tarpeeksi pitkä, laskeva

5 Raajat
Raajojen luusto
Käpälät

erittäin hyvä
voimakkaat, sopivan tiiviit, erinomaiset korkeat takakäpälät

narttu
21.1.2010
4 v 4 kk

25.5.2014

Eturaajat edestä katsottuna
Lapa-olkavarsikulma
Takaraajat takaa katsottuna
Polvikulmaus
Kinnerkulmaus
Muuta
6 Liikkeet
Yleisolemus ja ryhti
liikkeessä
Liikkeet edestä
Liikkeet takaa
Liikkeet sivusta
Askelpituus
Selkä liikkeessä
Muuta
7 Häntä
Pituus
Asento seistessä
Asento liikkeessä
Kiinnitys
Muuta

ranteissa pehmeyttä, riittävän yhdensuuntaiset
hyvät kulmaukset
yhdensuuntaiset, hyvät
sopivat
riittävän voimakkaat

ylälinjassa pehmeyttä ja vähän ryhditön, silti hyvänpituinen askel
yhdensuuntaiset
yhdensuuntaiset
keskipitkä, vähän laiska
keskipitkä
löysyyttä

häntä ulottuu hiukan kinnernivelen alapuolelle
ala-asentoinen, hännän pää kaartuu loivasti oikealle (takaa katsottuna)
rentona rungon takana, alhaalla
alas kiinnittynyt,
päässä loiva paimenkoukku

8 Karvapeite
Karvan laatu
Väri
Karvapeitteen pituus
Muuta

likaahylkivä, keskipitkä
luonnonvalkoinen
keskipitkä

9 Käytös
Ihmisiä kohtaan
Muuta

rauhallinen, helposti tutkittavissa

10 Yleistä
Erityisiä hyviä puolia
Erityisiä puutteita
Muuta
Jalostustarkastettu

luusto, olemus

hyväksytysti
hyväksytysti seuraavin varauksin:

X

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

hylätty

