JALOSTUSTARKASTUS PÄHKINÄNKUORESSA
Slovakianpaimenkoirayhdistyksen jalostustoimikunta järjestää jalostustarkastuksia noin kerran vuodessa
slovakiancuvaceille. Tarkastus on yhdistyksen jäsenille maksuton ja muille hinta on tällä hetkellä ollut
parinkymmenen euron luokkaa. Tarkastuksia pyritään pitämään eri puolilla Suomea ja yleensä tarkastukset
ovat yhdistyksen Syyspäivien yhteydessä. Koiria on mahdollista tarkistuttaa myös joidenkin sellaisten
näyttelyiden yhteydessä, joissa jalostustarkastuksia suorittava ulkomuototuomari Elena Ruskovaara on
paikalla. Tällaisista poikkeusjärjestelyistä tulee jalostustarkastajan kanssa sopia etukäteen.
Jalostustarkastuksessa koira tarkastetaan paljon yksityiskohtaisemmin kuin näyttelyssä tapahtuvassa
arvostelussa. Tarkastuksen suorittaa rotuun perehtynyt ulkomuototuomari. Tiedoista on hyötyä koiran
omistajalle varsinkin jos koiraa käytetään jalostukseen, mutta myös koiran kasvattajalle ja
rotuyhdistykselle. Kasvattaja saa tärkeää tietoa kasvattamistaan koirista ja yhdistys voi hyödyntää
tarkastettujen koirien tietoja rodun yleisen tason kartoittamisessa.
Koiralta tarkastetaan jalostustarkastuksessa hampaat ja rakenne sekä mitataan sen säkäkorkeus. Lopuksi
katsotaan koiran liikkeet ja myös käytöksestä annetaan arvio. Tarkastuksesta tehdään kirjallinen lausunto,
josta koiran omistaja saa yhden kappaleen ja toinen jää jalostustoimikunnalle. Lisäksi jokainen koira
valokuvataan. Tarkastuslausunnot ja valokuvat julkaistaan Meidän Cuvac -lehdessä sekä yhdistyksen wwwsivuilla.
Yhden koiran tarkastamiseen varataan aikaa noin 20-30 minuuttia. Käytettävä aika riippuu kuitenkin paljon
siitä, miten koira tarkastustilanteessa käyttäytyy. On hyvä jos koira on tottunut vieraan ihmisen käsittelyyn,
sillä silloin sen tarkastaminen on huomattavasti helpompaa ja nopeampaa. Yleensä kuitenkin
tottumattomankin koiran tarkastus on onnistunut. Koiran tulee hyväksyä se, että vieras ihminen tutkii
koiran hampaat, rakenteen ja käy koiran rakenteen tarkasti läpi. Aggressiivisesta käyttäytyvää koiraa ei
voida tarkastaa.
Jalostustarkastuksien tarkoituksena on kerätä laajasti tietoa suomalaisesta slovakiancuvackannasta ja tästä
syystä myös esim. koira, jolla on jokin jalostuskäyttöä tai näyttelyissä käymistä rajoittava virhe (esim.
kivespuutos tai purentavirhe) on hyvin tervetullut tarkastettavaksi. Koiran tulee olla rekisteröity ja
rokotettu, sekä iältään vähintään 18 kuukautta, yläikärajaa ei ole.
Koiran pitäisi olla puhdas ja harjattu, että siitä saa mahdollisimman hyvän kuvan. Turkin ei tarvitse olla
täydessä kunnossaan, kunhan se on siisti. Käytä koira tarpeillaan ennen tarkastukseen tuloa. Muuta sen
kummempaa ei tarvitse tehdä.
Jalostustarkastuksista ilmoitetaan Meidän Cuvac -lehdessä, yhdistyksen www-sivuilla ja facebook ryhmässä.
Yhdistyksen jalostustoimikunnalta voi tiedustella lisää jalostustarkastuskäytännöistä ja tulevista
tilaisuuksista. Näyttelyn yhteydessä suoritettava jalostustarkastus tulee sopia erikseen ulkomuototuomari
Elena Ruskovaaran kanssa. Jalostustarkastajan ja jalostustoimikunnan yhteystiedot löytyvät yhdistyksen
lehdestä ja www-sivuilta.
Jalostustoimikunta toivoo, että mahdollisimman moni slovakiancuvac käytettäisiin jalostustarkastuksessa,
jolloin saisimme mahdollisimman laajan kuvan suomalaisesta koirakannasta!

Jalostustarkastuksessa koiran purenta ja hampaisto
käydään tarkasti läpi

Jalostustoimikunta

Koiran säkäkorkeus mitataan ja kirjataan ylös.

