Koiran tiedot
Nimi
Rek.nro
Kuvaustulokset
Omistaja

Snowy Coats Edelweiss Ice

FIN47274/06

Sukupuoli
narttu
Syntymäaika 6.9.2006
Ikä
2v

Hirvonen Aulikki ja Tarmo

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
Erinomainen, raajakas, suorakaiteen mallinen, erinomaiset linjat
Mittasuhteet
Erinomaiset, hyvä raajakorkeus
Muuta
Ylväs, ryhdikäs
2 Koko
Säkäkorkeus

65 cm

3 Pää
Kallon mittasuhteet
Purenta
Hampaat
Kallo-osa
Otsapenger
Kuono-osa
Huulet
Pigmentti
Silmät
Silmien väri
Silmien muoto
Ilme
Korvat
Korvien kiinnitys
Muuta

tummat
kookkaat, hiukan pyöristyvät mantelista
erittäin lempeä
hyvä
kiinnitys oikea
korostunut otsa

4 Runko-osa
Kaula
Rintakehä
Eturinta
Selkä
Lanneosa
Lantio

ryhdikäs, tarpeeksi pitkä
tilava, hyvä pituus
sopiva
hiukan pehmeä, oikea pituus
lanne hyvä tiivis, tanakka
sopiva pituus ja asento

hyvä pituus, tarpeeksi leveä
ok
sopiva koko
sivusta katsottuna turhan pyöristyvä
sopiva
tarpeeksi pituutta ja vahvuutta
erinomainen tumma väri, hiukan löysät
huulissa ja silmän ympärissä erinomainen, vaalentunut kirsu

Muuta
5 Raajat
Raajojen luusto
Käpälät
Eturaajat
Lapakulmaus
Takaraajat
Polvikulmaus
Muuta
6 Liikkeet
Yleisolemus ja ryhti
liikkeessä
Liikkeet edestä
Liikkeet takaa
Askelpituus
Selkä liikkeessä
Muuta
7 Häntä
Pituus
Asento seistessä
Asento liikkeessä
Kiinnitys
Muuta

keskivahva
kootut, korkeat ja soikeat
suora-asentoiset ja varmat
viisto
varma-asentoiset, jäntevät
tarpeeksi selvä
varma-asentoinen raajoiltaan

tyypillinen, hiukan pehmeyttä selässä, oikea malli myös
liikkuessa
ok, kyynärpäät voisivat olla tiiviimmät
tyypilliset, yhdensuuntaiset
keskipitkä, kyllin joustava
hiukan pehmeä

ok, ylettyy kintereen alapuolella
hännänpäässä paimenkoukku kääntyy oikealle
rullalla, lähes lantion päällä
hiukan korkea
paimenkoukku, loiva

8 Karvapeite
Karvan laatu
Väri
Karvapeitteen pituus
Muuta

erinomainen, likaa hylkivä, suora
erinomainen, puhdas valkoinen
hyvä pituus selkäturkissa, lyhyt rungon sivuilla

9 Luonne
Ihmisiä kohtaan
Muuta

tyypillinen käytös, helposti tutkittavissa

10 Yleistä
Erityisiä hyviä puolia
Erityisiä puutteita
Muuta

tyyppi, mittasuhteet, raajarakenne, käytös
kallo saisi olla litteämpi ja kirsu mustempi

Jalostustarkastettu

hyväksytysti

X

hylätty

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

