
 
1.7.2006  Virrat  

 

Beata Petkevica, Latvia  

 

Keltainen & tiikerijuovainen  

Urokset, junioriluokka 

 

Glückskind Bravura 43723/05  
Erinomainen tyyppi, miellyttävä pää, hyvä maski, oikein asettuneet silmät ja korvat, hyvä ilme, keskivahva luusto, 

riittävän syvä rintakehä ikäisekseen, oikea kaulan asento, hyvä rungon pituus, erinomaisesti asettuneet lavat, 

keskivahvat kulmaukset takana, erittäin miellyttävä luonne, vapaat liikkeet.  

JUN ERI 1 PU 2 VASERT  

 

Red Rublev Wigwam 44277/05  
Erittäin hyvä tyyppi, hyvä koko, hieman kapea kauttaaltaan, keskivahva luusto, riittävä pään pituus, keskitummat 

silmät, oikeanlainen maski, hieman lyhyt kaula, hieman suorat lavat, tarvitsee enemmän eturintaa, oikea rungon pituus, 

hieman litteät kylkiluut, hieman luisu lantio, keskivahvasti kulmautunut takaa, erittäin miellyttävä luonne, liikkeet ovat 

yhdensuuntaiset mutta tarvitsee enemmän potkua ja askelpituutta.  

JUN EH 2  

 

Nuortenluokka  

 

Heritage Hill's Texas Tycoon 25654/05  
Hyvä luusto, pään pituus, oikeat pään mittasuhteet, hyvä maski, oikeanlainen otsapenger, oikein asettuneet silmät, 

riittävä kaulan pituus, hyvä eturinta, hyvä säkä, hieman luisu lantio, riittävä olkavarren pituus, hyvä luonne, hyvin 

esitetty, yhdensuuntaiset liikkeet.  

NUO ERI 1 PU 3  

 

Avoin luokka  

 

Pindogin Aikakone 27389/01  
Erinomainen tyyppi, hyvä koko, oikea rungon pituus, hyvä luusto, oikeanlainen pään pituus, tummat silmät, riittävä 

huulikulma, yhdensuuntaiset päänlinjat, hyvä kaulan pituus, hieman suorat lavat, oikeanlainen ylälinja ja säkä, 

erinomaisesti esitetty.  

AVO ERI 1 PU 1 SERT VSP  

 

Nartut, nuortenluokka  

 

C'mon Ray of Sunshine 20067/05  
Erittäin feminiininen, keskivahva luusto, erittäin feminiininen pää, oikeat pään linjat, hyvä maski, hyvät silmät, oikea 

kaulan pituus mutta asento pitäisi olla parempi, hieman suorat lavat, riittävän syvä rintakehä, oikeanlainen rungon 

pituus, hieman luisu lantio, yhdensuuntaiset liikkeet.  

NUO ERI 1  

 

Avoin luokka  

 

Great-Golden's Gimmel-Moon 15197/04  
Puuttuu P1:t, feminiininen, hyvä luusto, hyvä pään pituus, oikeat pään linjat, oikeanlainen otsapenger, miellyttävä 

huulikulma, hyvä maski, miellyttävä ilme, hyvä kaula, hyvä eturinta, hyvät kulmaukset edessä ja takana, oikeanlainen 

lantio, hyvin esitetty.  

AVO ERI 1 PN 3 SERT  

 

Great-Golden's Harmony Sister 29604/04  
Feminiininen, keskivahva luusto, riittävä pään pituus, yhdensuuntaiset pään linjat mutta tarvitsee enemmän kuonoa, 

keskitummat silmät, riittävä kaulan pituus mutta asento pitäisi olla parempi, tarvitsee enemmän eturintaa, hieman löysät 

kyynärpäät, oikea rungon pituus, keskivahvat kulmaukset takana, hyvä luonne, hyvin esitetty.  

AVO EH 3  

 

Meherzugi Odessa 26923/05  



Hyvä koko, hyvä luusto, pään pituus, hieman pyöreä kallo, hyvä maski, oikeanlaiset silmät, hyvä rungon tilavuus, hyvä 

kaula, ylälinja pitäisi olla vahvempi, keskivahvat kulmaukset takana, yhdensuuntaiset liikkeet.  

AVO ERI 2 PN 4 VASERT  

 

Valioluokka  

 

Dogiwogin Nicola Snowstorm 46677/02  
Hyvä koko, oikea rungon pituus, hyvä luusto, hyvä pään pituus, riittävä otsapenger, riittävä huulikulma, oikeanlainen 

maski, oikea silmien asento, erinomainen kaula, erinomainen kaulan asento, hyvä säkä, oikeanlainen ylälinja, hyvä 

kylkikaari, riittävän syvä rintakehä, yhdensuuntaiset liikkeet, erinomaisesti esitetty.  

VAL ERI 2 PN 2  

 

Ritzypal's Booby On Stars 34243/03 

Erittäin feminiininen, hyvä koko, hyvä luusto, hyvä pään pituus, yhdensuuntaiset pään linjat, oikeanlainen maski, 

riittävä huulikulma, miellyttävä ilme, miellyttävä silmien muoto, oikea kaulan pituus, hyvä eturinta, hyvä säkä, hyvät 

kylkiluut, oikeanlainen lantio, hyvät kulmaukset takana, vapaat liikkeet, erinomaisesti esitetty.  

VAL ERI 1 PN 1 ROP  

 

Musta & harlekiini  

Urokset, junioriluokka  

 

Nicolas Copernicus von der Schlehhecke 51897/05  
Hyvä koko, hyvä rungon pituus, keskivahva luusto, hyvä pään pituus, hieman kapea kuono-osa, hieman vaaleat silmät, 

hieman heikko alaleuka, hyvä korvien asento, hyvä kaula, hyvä säkä, riittävän vahvat kylkiluut, tarvitsee lisää syvyyttä 

rintakehään ja etuosaan. Oikeanlainen ylälinja, keskivahvat kulmaukset takana.  

JUN EH 1  

 

Avoin luokka  

 

Hoppingham's Fact Duty Aulis 12018/05  
Hyvä koko, hyvä luusto, hyvä pään pituus, yhdensuuntaiset päänlinjat, oikeanlainen otsapenger, oikeanlainen 

huulikulma, hieman vaaleat silmät, hyvä kaulan pituus, tiivis runko, hieman laskeva lantio, keskivahvat kulmaukset 

takana, hyvä luonne, hyvin esitetty.  

AVO ERI 1 PU 1 SERT VSP  

 

Magic Alaunt Casper 46032/02  
POISSA  

 

Nartut, junioriluokka  

 

Danemanian Oolalaa 48378/05  
Feminiininen, keskivahva luusto, riittävä pään pituus, riittävä otsapenger, tarvitsee enemmän huulia, keskitummat 

silmät, hyvä luusto, hyvä kaulan pituus, riittävän syvä rintakehä, hyvä säkä, hieman laskeva lantio, erittäin hyvät 

kulmaukset takana, keskivahvat kulmaukset takana, yhdensuuntaiset liikkeet.  

JUN ERI 3  

 

Polla Rossamagic Margenis 50936/05 

Erittäin feminiininen, keskivahva luusto, keskitummat silmät, feminiininen pää, oikea kaulan pituus, tarvitsee lisää 

syvyyttä rintakehään, oikea rungon pituus, hieman löysät kyynärpäät, keskivahvasti kulmautunut takaa, yhdensuuntaiset 

liikkeet.  

JUN ERI 2 PN 4  

 

Xanadu Molosseum 17567/06  
Hyvä luusto, oikea pään pituus, hieman leveä kallo, oikeanlainen otsapenger, oikeanlainen huulikulma, riittävä pään 

pituus, riittävän syvä rinta, hieman laskeva lantio, hyvät kulmaukset edessä, tarvitsee enemmän kulmauksia taakse, 

liikkeet ovat yhdensuuntaiset mutta hieman kapeat takaa, erittäin hyvä luonne, oikein esitetty.  

JUN ERI 1 PN 2 SERT  

 

Nuortenluokka  

 



Magic Alaunt Daami 45151/04  

Puuttuu molemmat P2:t, feminiininen narttu, keskivahva luusto, feminiininen pää, hieman kapea kuono-osa, tarvitsee 

enemmän huulia, keskitummat silmät, hyvä kaulan pituus, kaulan asento pitäisi olla parempi, tarvitsee enemmän 

eturintaa, hieman löysät kyynärpäät, oikea rungon pituus, hieman laskeva lantio, värin tulee olla puhtaampi, hyvä 

luonne, tarvitsee yhdensuuntaisemmat liikkeet.  

NUO HYL  

 

Magic Alaunt Dap'ple 45150/04 

Purenta ei oikeanlainen, hyvä luusto, riittävä pään pituus, riittävä otsapenger, oikea silmien muoto, yhdensuuntaiset 

päänlinjat, oikea korvien kiinnitys, hyvä pään pituus, oikea rungon pituus, ylälinjan pitäisi olla vahvempi, keskivahvat 

kulmaukset takana, hyvä luonne, liikkeet ovat yhdensuuntaiset mutta liian kapeat takaa, tarvitsee puhtaamman värin.  

NUO H  

 

Avoin luokka 

 

Iwa Saxifraga 39637/04 

POISSA  

 

Western Rose Akwaforta 30216/05  
Hyvä koko, hyvä luusto, hyvä pään pituus, oikeat pään mittasuhteet, hyvä kaulan pituus mutta kaulan asento pitäisi olla 

parempi, hyvä rintakehän syvyys, hyvä eturinta, hieman pitkä lanneosa, keskivahvat kulmaukset takana, liikkeet ovat 

yhdensuuntaiset edessä, tulee olla yhdensuuntaisemmat takaa.  

AVO ERI 1 PN 3 VASERT  

 

Veteraaniluokka  

 

Iris Canis Canum 13699/98 

10 vuotta vanha, hyvä luusto, hyvä pään pituus, oikeat pään mittasuhteet, oikeanlainen kaulan pituus, oikeanlainen 

ylälinja, hyvä rungon tilavuus, hyvä eturinta, hyvät kulmaukset edessä ja takana, erinomaiset liikkeet ikäisekseen.  

VET ERI 1 PN 1 ROP ROP-VET  

 

Sininen  

Urokset, veteraaniluokka  

 

Bonel Gosma 20507/98  
Veteraaniluokka, keskikokoinen, hyvä luusto, riittävä pään pituus, hyvin sijoittuneet silmät ja korvat, hyvät lavat, hyvä 

kaulan kaari, hieman lyhyet raajat. Riittävä rinnan syvyys, hyvät kulmaukset edessä ja takana, yhdensuuntaiset liikkeet.  

VET EH 1  

 


