Shih Tzu r.y.
Vuosi 2021

TUOMARIRAPORTTI – havainnot tarkkailtavista kohteista RKO-listatulla roduilla (Shih Tzu)

Näyttelyt kpl
Erikoisn.
NORD
KV
Kansal.
Ryhmän.
Yhteensä

1
3
9
10
15
38

Havaitsitko mitään ko. rodulle
tarkkailtavaksi mainituista
ongelmista tai piirteistä?
Kyllä
Ei
Tyhjä

8
25
5

Koiramäärä (arvostelukertoja)
Yhteensä
277
Lomake puuttui 4 ryhmänäyttelystä
ja 1 kaikkien rotujen näyttelystä.
Oliko PKU:n RKO sinulle tuttu ennen näyttelyä?

Kuinka monta koiraa palkitsit SA:lla?

JOS havaitsit, niin mitä ja kuinka monella
koiralla?
Hengitysvaikeudet
Silmäongelmat
Hammas- ja purentaongelmat
Paino
Epäterve rakenne
Liioiteltu tyyppi
Epäterveet liikkeet
Käytösongelmat
Liioiteltu näyttelyyn kunnostaminen
Ihon ja turkin ongelmat
Muita ongelmia, eriteltyinä *)

6
3
3
1

1

KYLLÄ = 32
EI = 1
TYHJÄ = 5
178

Onko tämä rotu mielestäsi listattu aiheellisesti tarkkailtavaksi? Vastauksesi tulisi pohjautua omaan tietoosi
ja kokemukseesi rodusta, ei pelkästään tämän näyttelyn tuloksiin. Perustelethan vastauksesi alla!
Kyllä, rotu on listattu aiheellisesti tarkkailtavaksi
26
Ei, rodun ei pitäisi olla tarkkailtavien listalla
6
Ei mielipidettä tällä hetkellä (perustelut)
1 (ei perusteltu)
Tyhjä
5
Lomakkeista kerätyt huomatukset ja kommentit Shih Tzujen osalta
*) Trånga näsborrar (kapeat sieraimet)
Avoimen luokan nartulla ulkonevat pyöreät silmät
No unhealthy movement
No behaviour problems
Etuosan ja eturaajojen epäterve rakenne ja liikkeet
Ei ongelmia
Upeat terverakenteiset koirat, ei mitään huomautettavaa
Bites was exelent on all dogs today and all sound.
Pinched nostrill (one side)
Dogs I examined were healthy and sound, well bred. Did now show any signs of brething problems.
No tight nostrils, no very short noses.
I did not noticed any serious breath problems
2 x ulkonevat (silmäongelmat)
3 krt turhan lyhyt kuono-osa
Lyhyt kuono
2 x heikot kintereet
These 3 speciments were free of any healt issues, which are mentioned in the list
In general the dogs were of good health and condition, only one had problem with underjaw (tend to be wry) and
one dog was a bit in heavy "overfed" condition but not critical to downgrade it.

