SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYS R.Y.

JALOSTUSTARKASTUS

Koiran nimi: Tatrankaunottaren Dobromil Champion
Rek.nro: FI35852/18
Synt.: 6.6.2018
Kuvaustulokset: lonkkanivelet:
Tarkastaja: Elena Oikkonen
Paikka: Tampere

Sukupuoli: Uros Kivekset: OK
Tatuointi / siru: 978101081835799
Ikä: 1v 8kk
kyynärnivelet:
Aika: 15.2.2020

1. YLEISVAIKUTELMA, MITTASUHTEET: Sopivan maskuliininen, nuorekas, erinomainen raajarakenne ja
raajakorkeus. Mallikas ja tyypikäs.
2. KOKO:

säkäkorkeus:

69 cm

3. PÄÄ
purenta:
ok, tarpeeksi tiivis
hampaat (koko ja muut huomiot): täysi purenta, hyvän kokoiset hampaat
kallo-osa:
sopivasti kaartuva ja ikään sopiva tilavuus
otsapenger:
sopiva
kuono-osa:
sopiva pituus, tarpeeksi voimaa
huulet:
tummat, sopivan tiiviit
pigmentti kirsussa:
tasaisen sävyinen, hiukan vaalentunut rusehtavaksi
pigmentti huulissa: tummat
silmät:
ilme: erinomainen, hymyilevä
väri: keskiruskea
muoto: aavistuksen pyöristynyt manteli
korvat:
kiinnitys: oikea
koko: hyvä koko, keskikokoa pienemmät
4. RUNKO
kaula:
rintakehä
eturinta:
selkä:
lanneosa
lantion

erinomainen, ulottuva
muoto: vielä solakka, ikään sopiva
pituus: tarpeeksi pitkä
vasta tulossa
ikään sopivan tiivis
pituus: aavistuksen pitkä
vahvuus: solakka
asento: turhan voimakkaasti taaksepäin laskeva
pituus: tarpeeksi pitkä

5. RAAJAT
raajojen luusto: erinomainen, tasapainoinen
käpälät:
tarpeeksi kootut
eturaajat:
terverakenteiset, yhdensuuntaiset, pylväsmäiset
lapaluun asento ja pituus: hyvä asento ja pituus

olkavarren asento ja pituus: tarpeeksi pitkä, hyvä viistous
takaraajat:
yhdensuuntaiset, sopivan vahvat
reiden pituus ja lihaksikkuus: hyvä vahvuus, erinomainen lihaksikkuus
sääriluun pituus (suhteessa reisiluuhun): sääriluu on hiukan pidempi reittä
kintereet: yhdensuuntaiset, tarpeeksi matalat
kannukset: oikeassa takaraajassa kannuskynsi
6. LIIKKEET
liikkeet edestä: sopivan yhdensuuntaiset, kyynärpäissä hiukan löysyyttä
liikkeet takaa: yhdensuuntaiset, hiukan kapeat
liikkeet sivusta: erittäin hyvä ulottuvuus ja joustava taka-askel
selkä liikkeessä: sopivan tiivis
7. HÄNTÄ
pituus:
ulottuu juuri kintereen alapuolelle
asento seistessä: suora, sikarinmallinen
asento liikkeessä: rento, rungon takana loivalla kaarella
muuta:
8. KARVAPEITE
karvan laatu: likaa hylkivä, suorahko yksittäinen karva, silti kuohkea
karvan määrä: hyvä määrä, sopivasti pohjavillaa
väri: puhtaan vaalea
9. KÄYTÖS:
Käyttäytyy tutkittaessa itsevarmasti, tarkkaileva olemus, helposti tutkittavissa
10. YLEISTÄ
erityisiä hyviä puolia: Erinomainen, tarkkaavainen käytös, terve raajarakenne, hyvä koko, erinomainen luusto ja
olemus. Laadukas pää, jossa oikea ilme
erityisiä puutteita: Kirsupigmentti saisi olla syvemmän musta

Aika ja paikka Tampere 15.2.2020

Tunnistusmerkinnän tarkasti: Elena Oikkonen
Allekirjoitus

Allekirjoitus

