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Aika ja paikka: 28-29.6.2014 Sastamala
Koiran kutsumanimi TINO

PYRENEITTENKOIRA
Koiran nimi: SANS CÉDER CAMEMBERT
Lonkat: A/A

Kyynärät: 0/0

Polvet: 0/0

Syntymäaika / tarkastusikä:
24.10.2010/3,5v.
Silmät: T
Muu:

Korkeus: 78 cm

Väri: VALK.BLAIR.

Uros: X

Narttu:

Muuta: P

Omistaja: Minna Lavikainen & co.
Osoite:
Sähköposti:

1. Koko

A
a) kookas

B
b) keskikokoinen

C
D
c) riittävän kokoinen d) liian pieni

2. Tyyppi

a) erinomainen

b) hyvä ERITTÄIN

c) tyydyttävä

3. Mitta-suhteet

a) erinomainen

b) hieman
matalaraajainen

e) matalaraajainen

c) hieman
pitkärunkoinen

d) epätyypillinen

f) pitkärunkoinen
g) lyhytrunkoinen

d) hieman
lyhytrunkoinen
4. Yleisvaikutelma
ja tasapaino

a) kookas, vaikuttava ja
vahvarakenteinen,
kuitenkin tyylikäs
b) ryhdikäs

c) ilmava

e) ryhditön

d) kevyt

f) liian kevyt ja siro

g) liian raskas ja
vailla arvokkuutta
h) veltto
i) lymfaattinen
(veltto, haluton)

5. Sukupuolileima

a) selvä

b) riittävä

c) heikko

6. Luusto
7. Kivekset

a) vahva

b) normaali

c) kevyt/raskas

a) normaalit

b) pienet
c) erikokoiset

Kommentit:
ERINOMAINEN KOKO JA SUKUPUOLILEIMA, VAATII AIKAA.

Tarkastaja: Elina Haapaniemi
Suomen Pyreneläiset ry

d) urosmainen
narttu
e) narttumainen
uros
d) hento
d) puuttuu yksi
e) puuttuu
molemmat
f) Kastroitu
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Aika ja paikka: 28-29.6.2014 Sastamala
Koiran kutsumanimi TINO

8. Purenta

9. Hampaat
ja ikenet

B
A
a) leikkaava ja täydellinen d) epätasainen
etuhampaiden rivi
b) tasapurenta
c) kaksi alaetuhammasta
pois rivistä
a) täysi hampaisto

C
D
e) lievä yläpurenta f) yläpurenta
f) lievä alapurenta g) alapurenta
h) vino purenta
c) pienet hampaat d) hammaspuutos,
mikä:

b) hampaat isot ja
valkoiset

______________
Kommentit:

Hammaspuutokset merkitty:

I1 I2
I3
C
P1
P2
P3
P4
M1

YLÄHAMPAAT

M2

oik.

vas.

oik.

vas.
M3
M2

ALAHAMPAAT

M1
P4
P3
P2
P1
C
I1 I2 I3

Tarkastaja: Elina Haapaniemi
Suomen Pyreneläiset ry
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Koiran kutsumanimi TINO

10. Pigmentti

A
silmäpigmentti
a) hyvä

B
e) pigmenttirikkoa
huulissa

C
g) maksanväriä
huulissa

kirsupigmentti
b)hyvä

f) kirsupigmentti ei
syvän musta

h) lihanväriä
huulissa

kitalakipigmentti
c) hyvä

i) maksanväriä
silmäluomissa

huulipigmentti
d) hyvä

j) lihanväriä
silmäluomissa

11. Kynsien väri

a) musta

b) erivärisiä

12. Pää

a) hyvä täyteläinen kiila
b) pehmeälinjainen

D
k) muun värinen
kuin täysin musta
kirsu
l) pigmenttirikko
silmien ympärillä
m) kitalaki pigmentti
puuttuu kokonaan

c) hieman kapea

c) kokonaan
valkoiset
e) kulmikas

i) liian kevyt

d) melko voimakas

f) pyöreä pää

j) liian raskas

g) lyhyt pää

k) tyypitön

h) liian pitkä pää
13. Pään
mittasuhteet

a) kuonon ja kallon
mittasuhteet
oikeanlaiset

b) liian pitkä kuono
c) liian lyhyt kuono
d) liian leveä kallo
e) liian kapea kallo

14. Kallo

a) rodunomainen,
hieman kaartuva

b) hieman pyöreä
c) hieman takaluisu
d) hieman litteä

15. Otsapenger a) loiva
16. Kuono
a) silmien alta
täyteläinen
b) vahva

17. Huulet

18. Alaleuka

a) tiiviit

a) sopivan vahva

b) hieman korkea

e) liian kapea

i) liian raskas

f) liian leveä
g) liian syvä
h) liian tasainen
c) olematon

d) liian jyrkkä

c) silmien alusten tulisi e) kevyt, kapea
olla paremmin
täyttyneet

f) liian raskas

d) saisi olla vahvempi

h) liian lyhyt

b) hieman löysät,
kääntyvät reunat

d) löysät

c) hieman huulipussia
b) hieman kevyt
c) kapea

g) liian pitkä

i) liian syvä
e) riippuvat
f) huomattavat
huulipussit
d) kevyt
e) liian voimakas

Tarkastaja: Elina Haapaniemi
Suomen Pyreneläiset ry
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Aika ja paikka: 28-29.6.2014 Sastamala
Koiran kutsumanimi TINO
A

B

19. Silmät,
a) Mantelinmuotoiset, d) hieman vaaleat
silmäluomet ja melko pienet, hieman
ilme
vinoasentoiset,
e) hieman pyöreät
riittävän tummat
f) isohkot
b) keskiruskeat
g) pienehköt
c) uneksiva, lempeä ja
pehmeä
h) ulkonevat
i) hieman kova
20. Korvat

a) melko pienet,
b) raskaat
kolmiomaiset, silmien
tasolle kiinnittyneet
c) kookkaat
d) alas kiinnittyneet

C

D

j) liian lähellä toisiaan

p) ilkeä, pistävä

k) avonaiset, löysät

q) mustat

l) liian kaukana
toisistaan

r) liian vaaleat

m) vaaleat
n) vaaleat,
vilkkuluomet näkyvät
o) tuijottava, tyhjä
e) kiertyneet
f) taittuneet

i) liian ylös
kiinnittyneet

g) liian pitkät
h) liian leveät

Kommentit:
VARSIN HYVÄ PÄÄN MUOTO JA PITUUS, MUTTA AAVISTUS KULMAKAARIA.

21. Kaula

22. Ylälinja

23. Selkä
24. Lanne
25. Lantio

26. Häntä,
hännänkanto

a) vahva, melko lyhyt d) lyhyehkö

g) liian heikko

b) hyväasentoinen

e) liian pitkä

h) lyhyt ja tanakka

c) hyvä kaulan kaari

f) pystyasentoinen

i) liikaa löysää
kaulanahkaa
e) laskeva

a) sopivan korostunut c) suora
säkä
d) hieman pehmeä
b) kiinteä ja lihaksikas
a) rodunomainen ja
b) liian lyhyt
vahva
c) liian pitkä
a) keskipitkä
b) pitkähkö

d) heikko
HIEMAN
e) pehmeä
c)pitkä ja heikko

j) täysin kaulaton

f) puutteellinen säkä

f) notkoselkä
g) karpinselkä

a) sopiva pituus ja
kulma

b) hieman pysty

d)pysty

c) hieman luisu

e) luisu

a) oikein kannettu

e) lyhyehkö

f) ylös kiinnittynyt

b) riittävän pitkä

- PAIMENKOUKKU
PUUTTUU

g) pystykorvamaisesti k) kaarella koiran
kannettu
ollessa rauhallinen

c) riittävän tuuhea
d) paimenkoukku

h) seistessä ja
liikkeessä ylhäällä
kannettu
i) ei kaarru liikkeessä

Tarkastaja: Elina Haapaniemi
Suomen Pyreneläiset ry

j) puuhka puuttuu

l) liian lyhyt
m) liian pitkä
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Aika ja paikka: 28-29.6.2014 Sastamala
Koiran kutsumanimi TINO
A
a) hyvin ja
27.
Etukulmaukset tasapainoisesti
kulmautunut

B

C

b) riittävät

d) etuasentoiset lavat g) suora etuosa
HIEMAN
e) niukat

c) ylikulmautunut

D

f) puutteelliset
Kommentit:

28. Etuosa

a) viisto lapa

29. Eturaajat a) suorat
b) lihaksikkaat
c) sopivan viistot
välikämmenet
30.
Etukäpälät
31.
Rintakehä

a) tiiviit

b) pysty olkavarsi

d) pysty lapa

c) lyhyt olkavarsi

e) lyhyt lapa

d) hieman uloskääntyvät
e) hieman
sisäänkääntyvät
f) turhan pehmeät
välikämmenet
b) litteät, pitkät

a) leveä ja tilava ei turhan b) litteä
syvä

g) etuasentoinen
lapa

f) liian suora etuosa
g) ranskalaiset
eturaajat
h) uloskääntyvät
kyynärpäät
i) pystyt ja jäykät
välikämmenet
c) avoimet
c) kapea VIELÄ
d) tynnyrimäinen
e) turhan syvä

32. Vatsalinja a) rodunomainen

b) liian ylösvetäytynyt c) liian
vinttikoiramainen

Kommentit:
KOOKAS UROS, JONKA ETUOSA EI OLE VIELÄ VALMIS.
33. Takaosa ja a) rodunomainen,
kulmaukset
vahva

b) riittävästi
kulmautunut

c) niukasti kulmautunut e) huonosti
kulmautunut
d) pihtikinttuinen
f) suorat
polvikulmaukset
g) suorat
kinnerkulmaukset

34. Takaraajat a) matalat kintereet

d) kinnerahdas

g) pihtikinttu

b) riittävän matalat
kintereet

e) varpaat
sisäänpäin

h) hyvin kapea

c) sopiva leveys

f) varpaat ulospäin

Tarkastaja: Elina Haapaniemi
Suomen Pyreneläiset ry

i) korkeat kintereet

h) heikko ja voimaton
takaosa
j) periksi antavat
kintereet
k) liian ulkokierteiset
raajat
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Aika ja paikka: 28-29.6.2014 Sastamala
Koiran kutsumanimi TINO
A
35. Takakäpälät a) tiiviit
b) soikeat

36.
Takaraajojen
kannukset

B

C

D

c) kissankäpälät

f) heikot, varpaat
harallaan

h) liian pitkät varpaat

e) litteät

a) RIITTÄVÄN vahvat ja b) pienet
luiset, hyvin kiinnittyneet
kaksoiskannukset
c) korkealle
kiinnittyneet

g) ulkokierteiset
f) heikot kannusluut

i) liian ulkokierteiset

g) vain yksi kannus
h) kaksoiskannukset
puuttuvat

d) löysät
Kommentit:
VAS. VOISI OLLA PAREMMIN KIINNITTYNYT.

37.
a) maatapeittävä,
Sivuliikkeet arvokkaat, sujuvat
b) pitkä askel
c) hyvä työntö

38.
Etuliikkeet

a) sujuvat, joustavat,
yhdensuuntaiset
VIELÄ KAPEAT

39.
a) vapaat, tehokkaat
Takaliikkeet

d) lyhyehkö askel

h) lyhyt askel

m) koira peitsaa

e) epävakaa
f) löysät liikkeet

i) hyvin löysät liikkeet n) koira ontuu
mitä:
j) heikko työntö

g) riittävä työntö

k) raskaat

b) hieman ahtaat

l) hyppelehtivät
f) astuu ristiin

c) löysät kyynärpäät

g) liioitellun leveät

d) huolimattomat, löysät

h) l) korkea etuaskel

e) kehräävät
b) hieman ahdas

e) hyvin ahdas

c) kinnerahdas

f) hyvin löysä

d)liian leveä

g) takakäpälät
voimakkaasti ulospäin
kääntyneet

i) liian löysät,
vispaavat
j) hyvin ahtaat

Kommentit:
KÄÄNTÄÄ HIEMAN TAKATASSUJAAN ULOSPÄIN, KOROSTUU LIIKKEESSÄ, VIELÄ NUOREN KOIRAN
HIEMAN HOLTITTOMAT LIIKKEET.

40. Luonne

a) ystävällinen

c) iloinen ja vilkas

f) arka

h) vauhko

b) itsevarma ja arvokas

d) pidättyväinen

g) flegmaattinen

i) aggressiivinen

e) tottumaton

Tarkastaja: Elina Haapaniemi
Suomen Pyreneläiset ry
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Aika ja paikka: 28-29.6.2014 Sastamala
Koiran kutsumanimi TINO

41. Yleiskunto

A

B

a) erinomainen
lihaskunto

d) laiha
- HIEMAN HOIKKA
e) lihava

b) hyvä lihaskunto
c) vireä,
terveenoloinen
42. Turkki

a) runsas, runkoa
myötäilevä
b) hieman karkea
lavoissa ja selässä

f) löysä
g) massaton,
kehittymätön
d) riittävä
e) karvaton

c) vaihtumassa

C
h) liian laiha
i) liian lihava

D
k) heikko
yleiskunto

j) hyvin löysä

f) ääriviivat liikaa
peittävä
g) aivan liian lyhyt
h) puutteellinen
pohjavilla
i) pehmeä, hieman
kihara

43. Turkin väri

a) kokovalkoinen
b) valkoinen & blaireau
c) mäyränvärisiä värimerkkejä
d) sudenharmaat värimerkit
e) arrouye eli tumman oranssit värimerkit

j) mustaa juureen
saakka
k) liian värittynyt
pää
l) pääväri muu kuin
valkoinen

f) vaaleankeltaiset värimerkit
g) värimerkkejä päässä
h) värimerkkejä rungossa
i) värimerkkejä hännäntyvessä
Kommentit:
EI VIELÄ VALMIS, RUNKO VIELÄ KEVYT JA HIEMAN PITKÄ LANNE KOROSTUU. LIHASKUNTO VOISI
OLLA PAREMPI.

Tarkastaja: Elina Haapaniemi
Suomen Pyreneläiset ry
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Koiran vanhemmat: CERES DU PIC DE VISCOS & CELIA DU PIC DE VISCOS

YHTEENVETO:
Jalostustarkastus puoltaa koiran jalostuskäyttöä
Jalostustarkastus ei puolla koiran jalostuskäyttöä
Jalostustarkastus puoltaa koiran jalostuskäyttöä seuraavin suosituksin:

Tarkastaja: Elina Haapaniemi
Suomen Pyreneläiset ry
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