Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys ry

JALOSTUSTARKASTUKSEN ARVOSTELUOHJEISTUS
Käytetyt arvosanat
M = moitteeton – ei huomautettavaa, rotumääritelmän mukainen (ERI)
H = huomautettavaa, poikkeaa jonkin verran rotumääritelmästä (EH & H)
R = riittävä, poikkeaa selvästi rotumääritelmästä, mutta on hyväksyttävissä (T)
HYL = hylätty
Mikäli koira ei anna käsitellä itseään, on arka tai käyttäytyy aggressiivisesti, on jalostustarkastus
kyseisen koiran kohdalta keskeytettävä.
Mikäli koiraa ei esim. ontumisen takia voida arvostella, on jalostustarkastus kyseisen koiran
kohdalta keskeytettävä.
Ulkomuototuomari suorittaa koiran säkämittauksen.

Kivekset
Mikäli yksi tai molemmat kivekset puuttuvat, aiheuttaa se hylkäämisen.
Koko
Hylkäävä koko nartulle: säkä < 54 cm tai > 64 cm, urokselle < 58 cm tai > 68 cm
Mikäli tuomari hyväksyy em. hylätyn koon omaavan koiran, se hyväksytään tältä osin
jalostustarkastuksessa.
Mikäli tuomari hylkää mittauksessa oikeankokoiseksi osoittautuneen koiran, koira hyväksytään tältä
osin jalostustarkastuksessa.
Korvat
Vain riippuvat tai keinotekoisesti pystyt aiheuttavat hylkäämisen.
Silmät
Muun kuin ruskean/mustan väriset silmät aiheuttavat hylkäämisen
Purenta
Hylkääviä:
- yläpurenta
- alapurenta
- risti-/vinopurenta.
Hampaat
Hylkääviä:
yhden kulmahampaan puuttuminen
yhden yläleuan P4-hampaan puuttuminen
yhden alaleuan M1-hampaan puuttuminen
yhden poskihampaan M1 tai M2 puuttuminen (M3 ei huomioida)
yhden P3-hampaan + minkä tahansa muun hampaan puuttuminen
yhteensä kolmen tai useamman hampaan puuttuminen (P1-hampaita ei lasketa)

Muut hammaspuutokset (paitsi rotumääritelmän sallima 2 x P1) => hyväksytään varauksin.
Pigmentti
Hylkääviä:
- voimakas pigmentin puute kirsussa
- voimakas pigmentin puute huulissa
- voimakas pigmentin puute silmäluomissa
Häntä
Hylkääviä virheitä:
- puuttuva
- huomattavan lyhyt (synnynnäinen tai typistetty)
- koukkuhäntä.
Muista syistä hylätyt hännät -> hyväksytään varauksin
Väri ja –merkit
Hylkääviä:
- mantteli (saksanpaimenkoiran väritys)
- maskin puuttuminen (malinois & tervu)
- liian isot valkoiset merkit
- valkoiset läiskät muualla kuin eturinnassa tai varpaissa
- kaikki muut kuin muunnoksen kohdalla kuvatut värit
Muut virheet => hyväksytty varauksin.
Rotutyyppi
Hylkäävä:
- Puuttuva rotutyyppi = liian raskas tai liian kevyt
Aggressiivisuus ja arkuus
Jalostustarkastus keskeytetään
LOPPUARVOSANAN MÄÄRITTELY
Mikäli koira saa seuraavista osa-alueista kolme tai enemmän ”hylätty”-arvosanaa, se hylätään
jalostustarkastuksessa:
- selkälinja
- lantiolinja
- rintakehä
- eturaajat
- välikämmenet
- etukulmaukset
- takaraajat
- takakulmaukset
- etuliikkeet
- takaliikkeet
- sivuliikkeet
- yleiskunto

Mikäli koira saa seuraavista osa-alueista neljä tai enemmän ”riittävä” arvosanaa tai 1-2
”hylätty” arvosanaa, koiran loppuarvosana jalostustarkastuksessa on ”hyväksytään varauksin”
- selkälinja
- lantiolinja
- rintakehä
- eturaajat
- välikämmenet
- etukulmaukset
- takaraajat
- takakulmaukset
- etuliikkeet
- takaliikkeet
- sivuliikkeet
- yleiskunto

