Koiran tiedot
Nimi
Rek.nro
Lonkka-, kyynär- ja polvitutk.
Muut terveystulokset
Omistaja

Sukupuoli
FI45573/18
Syntymäaika
Lonkat: A/A, Kyynärät: 0/0, Polvet: 1/1 Ikä
Tunnistusmerk.
Kaisa Manninen
Uros: kivekset
Zuzzustyle Argus

Jalostustarkastuksen aika ja tekijä
Paikka ja päivämäärä
Lahti 8.9.2019
Tarkastaja
Elena Ruskovaara
1 Yleisvaikutelma, mittasuhteet
Yleisvaikutelma
erittäin maskuliininen, vahva, komea
Mittasuhteet
erinomaiset
Muuta
vahva, tilava runko
2 Koko
Säkäkorkeus, cm
Paino, kg

68
55

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

jykevä, kuono saisi olla pidempi
ok
tarpeeksi isot
jykevä, tilava
hyvä
vahva, saisi olla pidempi
vähän löysät, voimakkaasti vaalentunut pigmentti
tarpeeksi syvä
keskiruskea
ok, alaluomissa löysyyttä
leppoisa
ok
tyypillinen
jykevä, maskuliininen pää

4 Runko-osa
Kaula
Rintakehä
Eturinta
Selkä
Lanneosa
Lantio
Muuta
5 Raajat
Raajojen luusto
Käpälät
Eturaajat edestä katsottuna
Lapa-olkavarsikulma
Takaraajat takaa katsottuna
Polvikulmaus
Kinnerkulmaus

erinomainen, vahva
hyvä tilavuus
sopiva
kyllin tiivis
tarpeeksi tiivis
hyvä

erinomainen
tiiviit, riittävän korkeat
ranteissa pehmeyttä
erittäin hyvä
hyvät
sopiva
tarpeeksi voimakas
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normaalit

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
8 Karvapeite
Karvan laatu
Väri
Karvapeitteen pituus
Muuta

kokoaa itsensä erinomaisesti liikkeeseen, yllättävän keveä askellus
kyynärpäistä löysät, ok
erinomaiset, yhdensuuntaiset, ponnekkaat
erinomainen askellus
erinomainen
tiivis
laadukkaat liikkeet
ylettyy kintereen alapuolelle selvästi
luonnollinen, loivasti kärjestä kaartuva
kaartuu rennosti rungon yläpuolelle
ok

erinomainen
erinomainen
erinomainen
laadukas karva

9 Käytös
Ihmisiä kohtaan
Muuta

erinomainen, luottavainen

10 Yleistä
Erityisiä hyviä puolia
Erityisiä puutteita
Muuta

maskuliininen, vahva, tilavarunkoinen, hyvinliikkuva kokonaisuus, käytös
huulipigmentti saisi olla tummempi ja huulet tiiviimmät

Jalostustarkastus
Hyväksytty
Hyväksytty seuraavin varauksin:

x

hylätty
Koira hylätään jalostustarkastuksessa, jos siltä löytyy rotumääritelmän mukaisia hylkääviä virheitä,
tai jos sillä todetaan kivesvikaisuutta tai sairaalloisia piirteitä tai aggressiivisuutta.
Suomen Owczarek Podhalanskit ry. saa julkaista jalostustarkastuksen tiedot ja koirasta otetut valokuvat
Internet-sivuillaan sekä käyttää tarkastuksen tietoja jalostustoimikunnan työssä.
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