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I. Rejska kondicija

1 Stanje prehranjenosti zelo suh zelo debel

II Ustrezanje tipu

2 Splošen vtis neharmoničen zelo harmoničen

3 Rasni tip manj rasni tip zelo rasni tip

4 Ustrezanje tipu glede na spol neustrezanje ustrezanje

5 Glava neizrazita izrazita

III Okvir/zgradba

6 oblika glave ovnovska ščukasta

7 tilnik težak lahek

8 ličnice ozke široke

9 nasajenost vratu globoko visoko

10 dolžina vratu kratek dolg

11 razmerje vratu 1:1 1:1,5-2

12 naklon plečke strma položna (poševna)

13 izrazitost vihra neizražen viher zelo izražen viher

14 dolžina vihra kratek dolg

15 položaj vihra sega preveč naprej sega daleč na hrbet

16 omišičenost zelo slaba močno omišičen

17 hrbet/ledja podrta korektno

18 hrbtna linija ukrivljena ravna

19 sred. del/konec reber do kolka dolg skrajšan

20 ledja,medenica/povezanost slabo močno 

21 dolžina križa kratek dolg

22 oblika križa položen strm

IV Osnova (fundament)

23 oblika slaba osnova močna, dobra osn.

24 dolžina prednje piščali dolga kratka

25

izravnanost sprednjega kolena z 

zadnjim komolcem neizravnan dobro izravnan

26 dolžina biclja kratek dolg

27 kot biclja strm podrt

28 velikost kopita majhno veliko

29 izgled kopita strmo položno

30 karpalni sklep/podprtost kostem slabo podpira (je premajhen) dobro podpira

31 oblika karpalnega sklepa slaba oblika dobra oblika

32 skočni sklep/podprtost kostem slabo podpira dobro podpira

33 oblika skočnega sklepa slaba oblika dobra oblika

V Nepravilnost stoje spredaj

34 položaj prstov navznoter navzven

35 položaj prstov pri hoji navznoter navzven

36 ozka ali široka stoja pri tleh ozka široka

37 ozka ali široka hoja pri tleh ozka široka

38 ukrivljen naprej/ukrivljen nazaj pred trupom pod trupom

39 korektnost hodov, kot stoje odklon navzven odklon navznoter

40 vrtenje/ravnovesje/stabilnost trd, nestabilen korektno

VI Nepravilnost stoje zadaj

41 stoja prstov navznoter navzven

42 položaj prstov pri hoji navznoter navzven



43 ozka ali široka stoja pri tleh ozka široka

44 ozka ali široka hoja pri tleh ozka široka

45 ukrivljen naprej/ukrivljen nazaj pred trupom pod trupom

46 kravja stoja/sodasta stoja kravja stoja sodasta stoja

47 sabljasta stoja/medvedja stoja sabljasta stoja medvedja stoja

48 korektnost hodov, kot stoje odklon navzven odklon navznoter

49 vrtenje/ravnovesje/stabilnost trd, nestabilen korektno

VII Gibanje

50 izrazitost hodov

veliko akcije/

visoki koraki/

neharmonično

tekoče gibanje/

z manj akcije/

harmonično

51 prehodi/zgornja linija nosi visoko naprej/nazaj

52 elastičnost hoda trd hod elastičen hod

53 takt hoda ne hodi v taktu hodi v taktu

54 elastičnost kasa trd kas elastičen kas

55 kas-sledenje zadnje noge spred. izven sledi dobro v sledi

56 takt kasa ni v taktu v taktu

57 galop statičen atletski

58 predugriz da/ne (nein)

legenda: zelen kvadratek pomeni optimum


