
1 2 3 0

a) keskikokoinen 58-59 cm a) pieni 54-55 cm a) ylisuuri 64 cm a) alimittainen alle 54 cm

b) alle keskikoon 56-57 cm b) suuri 61-63 cm b) ylisuuri yli 64 cm

c) yli keskikoon 59-61 cm

a) keskikokoinen 53-54 cm  a) pieni 49-50 cm  a) ylisuuri 59 cm a) alimittainen alle 49 cm

b) alle keskikoon 51-52 cm b) suuri 57-58 cm b) ylisuuri yli 59 cm

c) yli keskikoon 55-56 cm

2 Korkeus/pituus (0,88)

a) keskivahva a) melko voimakas  a) voimakas a) yliraskas ja kömpelö

b) hieman kevyt b) kevyt, ilmava b) erittäin kevyt ja siro

a) voimakas a) riittävä a) heikko

b) selvä

a) isot a) pienet    a) kastroitu a) puuttuu yksi

b) normaalit b) erikokoiset b) puuttuu molemmat

a) leikkaava ja täydellinen a) löysä a) tasapurenta a) yläpurenta

b) kapea kulmahampaiden väli  b) alapurenta

c) epätasainen etuhampaiden rivi c) vinopurenta

d) kulmahampaat työntyvät ikeniin

a) täysi hampaisto a) puuttuu 1 välihammas, mikä……….     a) puuttuu muutamia välihampaita, mitkä……….  a) vakavampi hammaspuutos, mikä……….

b) hampaat isot ja valkoiset b) pienet hampaat b) ruskeat ja vioittuneet hampaat

c) hammaskiveä runsaasti

a) tumma a) hieman puutteellinen a) puutteellinen a) vaaleanpunainen alue kirsussa

b) riittävä a) hieman puutteellinen

a) hyvä a) melko kapea a) raskas ja syvä pää   

b) melko voimakas b) pieni pää suhteessa runkoo

c) hieman syvä kallo c) iso pää suhteessa runkoon

a) moitteeton a) hieman pitkä a) puuttuu

b) hieman jyrkkä b) voimakas

c) alas/ ylös sijoittunut c) täyttynyt

a) litteä a) hieman pyöreä a) pyöreä  a) erittäin voimakas ja raskas

b) hieman takaluisu b) syvä

c) esiintyöntyvä takaraivoluu c) takaluisu

3 Rakennetyyppi

Ominaisuuslista

1 Koko urokset……….cm

nartut……….cm

56/66,5 (0,84)

4 Sukupuolileima

5 Kivekset

6 Purenta

7 Hampaat

8 Pigmentti

9 Pään kiila

10 Otsapenger

11 Kallo



a) hyvin pyöristynyt ja sileä a) kulmikas ja suorikas a) hyvin kevyt ja kapea a) romanov-kuono

b) vahva b) heikko

c) laskeva kuononkärki

13 Huulet a) tiiviit a) löysät a) erittäin löysät

a) sopiva a) riittävä a) kapea

b) leveä b) hieman kapea b) lyhyt

c) voimakas

a) tummat a) hieman vaaleat a) vaaleat  a) soopelilla tai tricolorilla eriväriset    

b) keskiruskeat b) hieman pyöreät b) isot b) keltaiset 

c) keskikokoiset c) isohkot c) pienet c) ulkonevat

d) vinoasentoiset d) pienehköt  d) syvällä sijaitsevat 

e) avonaiset, roikkuvat silmäluomet

a) 1/3 taittuneet a) kevyet a) pystyt yksi tai molemmat

b) oikea-asentoiset b) raskaahkot b) raskaat

c) pitkäkarvaisilla pienet tai lyhytkarvaisilla 

keskikokoiset

c) kookkaat

d) alas kiinnittyneet

e) liian ylös kiinnittyneet

a) oikeanpituinen a) lyhyehkö a) heikkorakenteinen joutsenkaula

b) hyväasentoinen b) liian pitkä b) lyhyt kaula

c) hyvä kaulan kaari c) pysty c) raskas, kuormitettu kaula

d) kaulanahkaa

a) ryhdikäs a) suora a) laskeva

b) kiinteä ja lihaksikas b) hieman löysä b) notkoselkä

c) aavistuksen kaareva kohti lannetta c) takakorkea tai etumatala

d) köyry

a) keskipitkä a) lyhyt

b) pitkä

a) lihaksikas ja pyöreä a) pitkähkö a) pitkä

b) sopiva pituus b) luisu

a) sopiva pituus ja kulma                    a) hieman pysty a) pysty

b) leveä ja lihaksikas b) hieman luisu b) luisu

c) kapea

12 Kuono

14 Alaleuka

15 Silmät

16 Korvat

17 Kaula

18 Ylälinja

19 Selkä

20 Lanne

21 Lantio



a) pitkä            a) lyhyt              a) ylös kiinnittynyt    a) mutkahäntä

b) riittävän pitkä b) hännänpää kääntyy sivulle  b) rullalla kannettu

c) alas kiinnittynyt c) hieman korkea kiinnitys  

d) suora "paimenkoukulla" d) täysin suora

a) hyvin kulmautunut  a) riittävät ja tasapainossa a) etu- ja takakulmaukset epätasapainossa

b) tasapainoisesti kulmautunut b) ylikulmautunut b) puutteelliset

a) viisto lapa a) pysty olkavarsi a) pysty lapa

b) hyvä eturinta b) lyhyt olkavarsi b) lyhyt lapa 

c) sopiva lapakulma c) riittävä eturinta c) puutteellinen eturinta

d) suora etuosa

a) suorat a) hieman uloskääntyvät a) ranskalaiset etujalat

b) lihaksikkaat   b) hieman sisäänkääntyvät   b) uloskääntyvät kyynärpäät  

c) sopivan viistot välikämmenet c) turhan painuneet välikämmenet c) pystyt välikämmenet

a) hyvin kehittynyt a) puutteellinen syvyys a) kapea ja kehittymätön

b) syvyys sopiva b) kapeahko b) tynnyrimäinen

a) normaali a) liian ylösvetäytynyt

b) riippuva

a) lihaksikas a) hieman kapea a) kapea

b) leveä b) riittävästi kulmautunut b) heikosti kulmautunut  

c) sopivasti kulmautunut c) ylikulmautunut c) lyhyt sääri tai reisi

d) sääri ja reisi samanpituiset d) pitkä sääri tai reisi (alleviivattava)

a) matalat kintereet a) kinnerahdas a) pihtikinttu

b) riittävän matalat kintereet     b) varpaat sisäänpäin b) hyvin kapea   

c) sopiva leveys c) varpaat ulospäin c) korkeat kintereet 

a) tiiviit a) kissankäpälät a) heikot, varpaat harallaan

b) soikeat b) löysät     

c) litteät

a) maatapeittävä a) lyhyehkö askel a) lyhyt askel

b) vaivaton b) epävakaa b) hyvin löysä

c) keskipitkä askel c) löysyyttä c) heikko työntö

d) pitkä askel d) riittävä työntö d) korkea etuaskel

e) hyvä työntö

22 Häntä

23 Kulmaukset

24 Etuosa

25 Eturaajat

26 Rintakehä

27 Vatsalinja

28 Takaosa

29 Takaraajat

30 Käpälät

31 Liikunta sivusta



a) hyvä a) hieman kapea a) astuu ristiin

b) löysät kyynärpäät b) liioitellun leveä, ei keskiviivaan kohdistuva

c) huolimaton, löysä

a) hyvä a) hieman ahdas a) hyvin ahdas

b) kinnerahdas b) hyvin löysä

c) liian leveä c) varpaat voimakkaasti sisäänpäin

a) ystävällinen a) riittävän varma a) ujo a) hermostunut

b) itsevarma ja arvokas     b) flegmaattinen b) aggressiivinen

c) iloinen ja vilkas

a) lihaksikas ja jäntevä a) laiha a) liian laiha

b) normaali b) lihava b) liian lihava

c) löysä c) hyvin löysä

a) runkoa myötäilevä a) avonainen, vaihtumassa a) ääriviivat peittävä, kuohkea

b) sopiva      b) riittävä  b) aivan liian niukka    

c) karkea c) kuiva ja kuollut c) karvattomia läiskiä rungossa tai päässä  

d) pehmeä, hieman kihara d) puutteellinen pohjavilla

e) liian pitkä

a) hyvä a) ruskehtava/ harmahtava musta tai hieman 

epäpuhdas bm

a) ruskea/ harmaa musta tai likaisenvärinen 

bm

a) valkovoittoinen

b) puhdas bm-pohjaväri b) liikaa mustaa bm:lla b) harmahtava/ oljenvärinen soopeli

c) voimakkaat tan-merkit c) vaaleat tan-merkit c) valkoista rungossa

d) hyvä marmorointi d) sylivalkoista/ polvivalkoista

32 Liikunta edestä

33 Liikunta takaa

34 Luonne

35 Yleiskunto

36 Turkki

37 Turkin väri


