Koiran tiedot
Nimi
Rek.nro
Kuvaustulokset
Omistaja

Snowy Coats Cute Polar Bear
A/A 0/0
Hirvonen Aulikki ja Tarmo

Sukupuoli
Syntymäaika
Ikä

uros
2.2.2004
3 v 8 kk

Suomen Owczarek Podhalanskit ry. saa julkaista jalostustarkastuksen tiedot Internet-sivuillaan
sekä käyttää tarkastuksen tietoja jalostustoimikunnan työssä.

Jalostustarkastuksen aika ja tekijä
Paikka ja päivämäärä
Tarkastaja

Uurainen 14.10.2007
Leni Finne

1 Yleisvaikutelma, mittasuhteet
Yleisvaikutelma
Mittasuhteet
Muuta

häiritsee luuston keveys
ok

2 Koko
Säkäkorkeus

70,5 cm

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

1:1 (kuono-osa : kallo-osa)
ok
ok
hieman kapea
saisi olla korkeampi
ok
riittävän paksu huuliaines, riittävän tiiviit huulet
hieman vaalea pigmentti, suupigmentti riittävä
erinomaisen tummat
ok
ei ihan oikea
keskikokoiset
ok
saisi olla kokoonsa nähden isompi pää

4 Runko-osa
Kaula
Rintakehä
Eturinta
Selkä
Lanneosa
Lantio
Muuta

ok
heiman litteät kyljet
erinomainen
selkälinja selvästi painunut
erinomainen
erinomainen
alalinja ok

5 Raajat
Raajojen luusto
Käpälät

kevyt
tiiviit, hieman painuneet

Eturaajat
Lapakulmaus
Takaraajat
Polvikulmaus
Muuta

lapa ja olkavarsi ovat yhtä pitkät, hieman löysät ranteet (lihaskunto), ranteista
alkaen lievästi ulospäin kääntyneet, mikä korostui liikkeessä
ok
kinnerkulmausta saisi olla enemmän, hieman korkea kinner
saisi olla hieman enemmän
reiden leveys ok, lihaskunto saisi olla parempi

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

liikkuu kauttaaltaan löysästi
hyvin löysät
hieman epävakaat kintereet
riittävä
kiinteämpi kuin seistessä

7 Häntä
Pituus
Asento seistessä
Asento liikkeessä
Kiinnitys
Muuta

ok
matala
tiukalla korkealla kiepillä
hieman ylöskiinnittynyt
erinomainen paimenkoukku

8 Karvapeite
Karvan laatu
Väri
Karvapeitteen pituus
Muuta

ok
ei täysin valkoinen, lievää keksinväriä
vähän lyhyt tällä hetkellä
ihovauriota hoidettu voiteilla, jotka on saattanut vaikuttaa karvan väriin

9 Luonne
Ihmisiä kohtaan
Muuta

avoin, rauhallinen

10 Yleistä
Erityisiä hyviä puolia
Erityisiä puutteita
Muuta

koko, mittasuhteet, käyttäytyminen, etuosan rakenne
luusto, pää, häntä
huono lihaskunto

Jalostustarkastettu

hyväksytysti

X

hylätty

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

