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Tuomariesittelyssä arvostettu asiantuntijatuomarimme

VENÄJÄ

Vuodesta 1988 hän on toiminut ohjaajana, kouluttajana, ulkomuototuomarina
(CACIB INT RKF/FCI), koetuomarina, kermasterina yli 300 tapahtumassa, mm.
Venäjällä, Italiassa, Kreikassa, Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Moldovassa, Latviassa,
Liettuassa, Virossa, Mongoliassa, Kazakhstanissa ja Uzbekinstanissa.
Tuomaroi säännöllisesti kaukasiankoirien, keskiaasiankoirien,
venäjänmustaterriereiden, etelävenäläistenkoirien, moskovanvartiokoirien ja
saksanpaimenkoirien erikoisnäyttelyissä.
Vuonna 2012 Kaikasiankoirien rotujärjestö soi kunnian tuomaroida kaikki narttujen
ikäryhmät XVIII-kansallisessa näyttelyssä "Venäjän Kaukasiankoirat 2012"
Moskovassa.
”Oli todella mukavaa saada kutsu tuomaroida kaukasiankoiria Suomessa. Olen todella iloinen, että
pääsen näkemään monia tämän hienon rodun suomalaisen populaation edustajia.
Kaukasiankoira - paras vartijarotu maailmassa. Oma vakaumus perustuu ammattimaiseen
kokemukseen. Aloitin kynologiassa vuonna 1985, vuosina 1989-1991 suoritin armeijapalvelukseni
Punaisen Tähden kennelissä. Sain hyvin tutustua sen ajan moniin kuuluisiin kaukasialaisiin kouluttajana, ohjaajana ja tuomarina pyrin siihen, että kennelin parhaiden koirien näyttely- ja
jalostusura rakentuisi mahdollisimman parhaaksi. Yksi näiden vuosien 'timanteista' oli Osman-II,
josta tuli Maailman voittaja vuonna 1991 Dortmundissa.
Tällä hetkellä kaukasiankoirista tuli todella suosittuja kautta maailman. Koirien taso paranee
vuodesta toiseen. Jotkut kaukasialaiset voittavat RYP ja BIS kilpailuissa isoimmissa näyttelyissä
Venäjän ulkopuolella. Tämä on erittäin hyvä asia rodun suosion kannalta. Valitettavasti jotkut
tuomarit, kasvattajat ja omistajat alkavat unohtaa sen, että kaukasiankoira on työkoira. Rodun
työominaisuudet ovat tärkein ja muuttumaton prioriteetti itselleni. Kaukasiankoiran kauneus ei saa
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estää työssä toimivuutta. Tuomaroidessani
erikoisnäyttelyssä kiinnitän huomiota
siihen, kuinka hyvin jokainen koira vastaa
rotumääritelmää, ja kokonaisuuden
perusteella sen potentiaalista arvoa
jalostustyössä. Jokainen esitetty koira on
yksilö, vain kokonaisuusarvio hyvistä
puolista tarkastushetkellä (juurikin hyvin
puolien, ei vikojen) tekee kehässä toisesta
koirasta paremman kuin toisen.
Odotuksista - oletan, että suomalaisia
kaukasialaisia ei odota mitään pahaa
näyttelyssä - tietäköön tämän kaikki
koirien omistajat. Minulle tärkeintä, että jokainen koira ja jokainen omistaja, osallistumisensa
seurauksena saa positiivisen kokemuksen. Olen hyvin iloinen tavatessani kaikki teidät.
Toivotan kaikkea hyvää kaukasiankoirien harrastajille Suomessa!”
Kuvat Evgeny Pudeevin kuva-albumeista hänen luvallaan otettuja.
Isommassa kuvassa Evgeny Pudeev keskimmäisenä Veronika Donichevan ja Galina Kirkitskayan kanssa.

Hinta 15 €
Sis. postikulut

Tiedustelut ja tilaukset:

kaukkarituotteet@gmail.com
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