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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
Keveä raajaluusto, hiukan pitkänomainen runko, erittäin feminiininen ja vauhdikas
Mittasuhteet
hyvä raajakorkeus, hiukan pitkä runko
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

67,5 cm

hyvä pituus, voisi olla leveämpi
ok, leikkaava
hyvä koko
otsassa pyöreyttä, kallo voisi olla leveämpi
sopiva
kevyt, riittävä pituus
hyvät, tiiviit ja tummmat
erinomainen silmien ympärillä ja huulissa, kirsussa vaalentunut
tumma
ok, aavistuksen pyöristyvä manteli
hyvä
ok, kookkaat
oikea
korostunut otsa, muuten mallikas pään sivukuva

hyvä pituus, oikea asento
tarpeeksi leveä, voisi olla pitempikin
sopiva leveys, riittävä täyte
hiukan pitkä
pitkä
hyvä pituus, voimakkaasti laskeva

liian kevyt

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

hiukan pitkät ja matalat
hiukan hontelot, ranteissa pehmeyttä
hyvä
hyväasentoiset, jäntevät
sopiva

sivuliikkeestä puuttuu tasapaino, koira hypähtelee ja peitsaa
liikkuessa, etumatala
hyvä pituus, hiukan hontelot
yhdensuuntaiset
pitkä askel,mutta vaikeuksia pysyä rytmikkäässä ravissa

ylettyy kintereeseen
ok
oikea, rennosti rungon jatkona
oikea

8 Karvapeite
Karvan laatu
melko niukka, paikoitellen pehmeä, nyt lähdössä
Väri
ok
Karvapeitteen pituusvaihtumassa, paikoitellen ok, paikoitellen lyhyt
Muuta
9 Luonne
Ihmisiä kohtaan
Muuta

helposti tutkittavissa, varautunut
erittäin vauhdikas

10 Yleistä
Erityisiä hyviä puoliahäntä
Erityisiä puutteita raajaluusto, tasapainoton ravi
Muuta
Jalostustarkastettu hyväksytysti

X

hylätty

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

