
Lahti 25.3.2017 Johan Juslin 
Finnkoshmar Goulden Moses Heritage FI22588/16 
Erinomainen kokonaisuus, hyvin kehittynyt voimakas pää, sopiva raajaluusto, hyvä rungon 
tilavuus, erittäin pentumaiset liikkeet, vahvat käpälät, pentuturkki JUN ERI 1 SA, PU-2, SERT 
Ahtimar Iz Radolja RKF2691249 
Ihastuttava rotutyyppi, erinomaiset pään linjat ja siihen kuuluva vahvuus, vahva luusto, liikkuu 
kevyesti, hieman laihassa kunnossa, uros edustaa vahvaa rotutyyppiä VAL ERI 1 SA, PU-1, 
CACIB, VSP 
Gårdarikets Froste FI171708/15 
Keskikokoa pienempi kapearunkoinen uros, rintakehä ei riittävän syvä, melko hyvä pää, hyvä 
kaula, pehmeä turkki, hyvät käpälät, kauniit silmät VAL H 
Black Lar Deti Arbata LV37384/16 
Kaunislinjainen vankkarunkoinen narttu, jolla upeat sivuliikkeet, iso kirsu, vahvat käpälät, hyvä 
raajaluusto, hyvä karvanlaatu ikäisekseen, vahva voimakas häntä tyvestä NUO ERI ! SA, PN-
1, SERT, CACIB, ROP 
 
Vaasa 9.4.2017 Eerola Päivi 
Astra Fidelis Dunhill FI52727/15 
Saisi olla enemmän esittäjänsä hallinnassa, uros jolla paljon tempperamenttia, turhan levoton 
kehäkäytös, selvä sukupuolileima, komea pää, keskipitkä kaula, hoikassa kunnossa, erittäin 
hyvä karvanlaatu, liikkeessä iloinen hännän asento, köyristää lanneosaansa, hyvin korkea 
etuaskel, tarvitsee lisää hihnassakävelyharjoitusta, vaikuttaa nuorelta avoimeen luokkaan, 
vilkas mutta ystävällinen AVO EH 1 
Olgafjodorovna Fi30874/16  
Tässä kehitysvaiheessa vielä kevyesti takakorkea, hyvä pään pituus, sopiva kaula, ylälinjassa 
pehmeyttä, melko tasapainoiset kulmaukset, lupaava askelpituus, hyvin kunnostettu 
karvapeite, iloinen ja reipas, näyttävä vielä ilmava narttu JUN EH 1 
 
Imatra 15.4.2017 Peter Bertold 
Batar Deti Arbata LV37383/16 
Correct type, typical head, masculine expression, good neck, topline, and tail set, correct 
angulations in front, well behind, good depth of chest for his age, nice front, a bit soft in coat, 
moves well NUO ERI1 SA, PU-1, SERT, CACIB, ROP 
Another Hero Deti Arbata FI34521/15 
Correct type, masculine head, good neck and topline, good dewpth of chest, correct 
angulations in front, a bit straight behind, good substance of body, a bit soft in coat, correct 
mover, needs a bit more self confidence VAL ERI 1 
Aligera Deti Arbata LV33356/14 
Correct type, feminine head, good size, strong neck, a bit soft in back, well angulated in front 
and rear, not in her best coat today, moves a bit close behind, sweet temperament AVO ERI 
1 SA, PN-1, SERT, CACIB, VSP 
 
 
 
 
 
 



Kankaanpää rn 22.4.2017 Mervi Raisaari 
 
Bojai Romanovits FI56303/15  
Erinomaista tyyppiä oleva uros, jolla erinomaiset rungon mittasuhteet ja luuston vahvuus. 
Hyvä uroksen pää ja erinomainen purenta, eturinta saa vielä täyttyä, hyvin kulmautunut takaa, 
erinomainen häntä ja hännänkiinnitys, sujuvat liikkeet, karvapeite rungossa saisi olla 
karkeampaa, hyvä luonne JUN ERI 1 SA, PU-1, SERT, ROP 
Mardenas Mir Dudinskaja FI4443/15 
Erittäin hyvän tyyppinen narttu, jolla sopiva luusto, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, riittävä 
eturinta, hyvä rintakehän pituus ja muoto, saisi liikkua itsevarmemmin pidemmällä askeleella, 
hyvä hännän kiinnitys, mutta koira pitää häntää jalkojen välissä, tarvitsee kehätottumusta 
NUO H 
Zornoi Obyss FI16728/13 
Erinomaista tyyppiä oleva narttu jolla sopiva luusto ja rungonmittasuhteet, hyvä pää ja ilme, 
hyvä purenta, puuttuu yksi etuhammas josta esitetään todistus, karvapeite saisi olla 
karkeampaa, hyvä häntä ja hännänkiinnitys, liikkuu sujuvasti AVO ERI 1 
 
Outokumpu 22.4.2017 Markku Kipinä 
 
Testamurries Onegin FI41471/12 
Pienehkö, riittäväluustoinen uros, hieman pitkä lanne, säkä saisi olla korostuneempi, voisi olla 
hieman voimakkaammin kulmautunut takaa, pitkälinjkainen vahva maskuliininen pää, vahva 
purenta, saisi liikkua, hyvä karva VAL ERI 1 
 
Kiuruvesi 29.4.2017 Mannucci Massimiliano, Italia 
 
Unaz Alm Leonid FI11308/14 
NIce head, a bit skin under the yaws, excellent toppline, bone and feet, slightly short upper 
arm, I would prefer more muscles behind, coat is not best condition, moves well, excellent 
size AVO ERI 1 SA, PU-1, SERT, ROP 
 
Ruovesi rn 29.4.2017 Veli-Pekka Kumpumäki 
 
Bojai Romanovits FI56303/15  
Olemukseltaan miellyttävä nuori uros, erittäin hyvät mittasuhteet ja vahva luusto, selvästi 
urosmainen olemus, kallo saa vielä levetä ja kuono vahvistua, kaunis ylälinja joka pysyy myös 
liikkeessä, hyvä rintakehä, hyvin kulmautunut, vielä pentumainen karvapeite, jonka tulee 
karheutua, hyvät letkeät vapaat liikkeet JUN ERI 1 SA, PU-1, SERT, ROP 
Mardenas Mir Dudinskaja FI4443/15 
Olemukseltaan alakuloinen, voisi lanneosaltaan olla lyhyempi, hyvä luuston vahvuus, turhan 
kapea pää, pitkä loiva otsapenger ja vaaleat pyöreät silmät, ylälinja saisi olla vakaampi, 
kulmauksiltaan tasapainossa, hyvä karhea turkinlaatu, liikkuu hyvällä askelpituudella mutta 
kaipaa lisää itsevamuutta NUO EH 1 
Zornoi Obyss FI16728/13 
Olemukseltaan miellyttävä vahvarunkoinen narttu, jolla hyvä luusto, lanneosa voisi olla 
lyhyempi, hyvä kallon leveys, hieman vaaleat silmät häiritsevät ilmettä, loiva otsapenger, 



seistessä hieman etumatala, liikkeessä ryhti parantaa asiaa, riittävät takakulmaukset, kovin 
pehmyt karvapeite, hyvä askelpituus, voisi liikkua yhdensuuntaisemmin. AVO ERI 1 
 
Mikkeli 6.5.2017 Jouni Nummela 
Another Hero Deti Arbata FI34521/15 
Riittävän kokoinen, hyvät rungon mittasuhteet ja raajojen luusto, hyvä pään profiili ja pituus, 
oikea purenta, hyvä pigmentti, hyvät rungon linjat, rauhallinen käytös, tarvitsee harjoittelua 
käsittelyyn, liikkuu hyvällä askelpituudella, joskin voisi liikkua tehokkaammin VAL ERI 1 SA, 
PU-1, ROP 
Druzkaya Gromatnoi FI14567/14 
Kookas, muskuliininen hyväluustoinen uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet, tasapainoisesti 
kulmautuneet raajat, vahva uroksen pää jossa hyvä profiili ja pituus, tasapainoisesti 
kumautuneet raajat, rauhallinen esiintyminen, tarvitsee totuttelua käsittelyyn, rahallinen 
esiintyminen , liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman ahtaasti takaa, tänään koira ei täysin 
avoin VAL EH 2 
 
Tampere 7.5.2017 Juha Putkonen 
Andreirubljov FI30878/16 
Erinomaiset rungon mittasuhteet, hyvä raajaluuston vahvuus, selvä sukupuolileima, 
ikäisekseen hyvä kallo-osa, oikein kiinnittyneet korvt, keskiruskeat silmät, hyvä purenta, 
riittävän täyteläinen rintakehä, eturinta saa täyttyä, karva saisi olla karheampaa, tasapainoiset 
kulmaukset, sirpinmuotoinen häntä, kevyet & joustavat liikkeet, edestä epävakaat liikkeet JUN 
ERI 1 SA, PU-3 
Mardenas Mir Dadja Vanja FI44442/15 
erinom. rungonmittasuhteet ja luuston vahvuus, selvä sukupuolileima, erinomainen kallo-osa 
ja hyvin kiinnittyneet korvat, silmät saisi olla tummemmat ja kuono täyteläisempi, hyvä 
purenta, vahva selkä, hyvin kehittynyt rintakehä & eturinta, tasapainoiset kulmaukset, 
sirpinmuotoinen häntä, riittävän karkea karvapeite, kevyt, joustava sivuaskel NUO ERI 2 SA, 
PU-2, VASERT; VACACIB 
Morgan Yablunevyi Tsvit UKU0272615 
Erinomaiset rungonmittasuhteet, erinomaisessa lihasmassassa, vahvapiirteinen 
oikealinjainen urosmainen pää, hyvin asettuneet korvat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta, 
kaunis ylälinja, erinomainen rintakehä, hyvin kehittynyt eturinta, tasapainoiset kulmaukset, 
riittävä turkin karheus, löysällä kiepillä oleva häntä, liikkuu hyvin halutessaan NUO ERI 1 SA, 
PU-1, SERT, CACIB, VSP 
Bacara Ruskaya Era Draggo FI35407/16 
Mittasuhteiltaan oikea, kokoon sopiva raajaluusto, selvä sukupuolileima, oikein kiinnittyneet 
korvat, keskiruskeat silmät, kuono saa täyttyä, oikea purenta, ikäisekseen hyvä rintakehä, 
eturinta saa täyttyä, tasapainoiset kulmaukset, karva saisi olla karkeampaa, sirpin muotoinen 
häntä, liikkuu hyvällä askelpituudella vielä epävakaasti edestä JUN ERI 1 SA, PN-4 
Black Lar Deti Arbata LV37384/16 
Erinomaisessa lihaskunnossa, oikeat rungonmittasuhteet, hyvä luusto, selvä sukupuolileima, 
hyvä kallo-osa, oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, riittävän täyteläinen rintakehä, 
oikea purenta, kaunis ylälinja, hyvin kehittynyt rintakehä, vahva selkä, sopiva eturinta, 
riittävän karkea karva, sirpin muotoinen häntä, kevyt joustava sivuaskel NUO ERI 1 SA, PN-2 
SERT, VACACIB 
Moskvorechie Govorushka Igrushka RKF2479993 



Erinomaisessa lihaskunnossa, oikeat rungonmittasuhteet ja luusto, vahva oikeapiirteinen 
narttumainen pää, hyvät korvat, tummat silmät, erinomainen rintakehä ja eturinta, riittävä 
turkin karheus, tasapainoiset kulmaukset, valitettavasti ontuu vasenta takaraajaansa siksi 
palkintosija AVO EVA 
Zornoi Obyss FI16728/13 
Hyvät rungonmittasuhteet ja raajaluuston vahvuus, selvä sukupuolileima, hyvä kallo-osa, 
oikein kiinnittyneet korvat, keskiruskeat silmät, sopivan täyteläinen kuono, hyvä purenta, hyvä 
täyteläinen rintakehä, riittävä eturinta ja turkin karheus, sirpinmuotoinen häntä, tasapainoiset 
kulmaukset, liikkuu hyvällä askelpituudella AVO ERI 1 SA, PN-3, VASERT 
Moskvorechie Irineya RKF3222363 
Erinomainen lihaskunto, nartuksi hyvät mittasuhteet, erinomainen raajaluusto, selvä 
sukupuolileima, hyvä kallo-osa, oikein kiinnittyneet korvat, tummat silmät, riittävän täyteläinen 
kuono, nhyvä purenta, kaunis ylälinja, erinomainen rintakehä ja eturinta, karva saisi olla 
karheampaa, sirpinmuotoinen häntä, tasapainoiset kulmaukset, liikkuu erinomaisella 
askelpituudella kevein ja joustavin askelin VAL ERI 1 SA, PN-1, CACIB, ROP 
 
Salo rn 14.5.2017 Tuula Savolainen 
 
Andreirubljov FI30878/16 
12 kk, nuori vilkas uros, koon alarajalla, hyvät mittasuhteet, hyvä ylälinja, päässä hyvä pituus, 
tummat silmät, hyvä korvien kiinnitys, hyvä leveä purenta, hyvä eturinta, hyvin kulmautunut 
edestä ja takaa, hyvä tilava rintakehä, takaliike hieman kapea, sivuliike pitkä, tehokas askel, 
hyvä turkki, hyvä häntä JUN ERI 2 
Dimitrimendelejev FI30879/16 
13 kk, vahva uros, jolla hyvät mittasuhteet, hyvä pää, jossa oikea vahvuus, vahva kuono, 
hyvä leveä purenta, hyvät korvat, tummat silmät, hyvä rungon tilavuus, hyvin kulmautunut 
takaa, hieman viisto olkavarsi, hieman ulkokierteiset eturaajat, sivuliike hyvä, askelpituus, 
yhdensuuntaiset edestakaisliikkeet, tänään turkki hieman pehmeä, voisi olla karheampi, hyvin 
kannettu häntä JUN ERI 1 SA, PU-2, VASERT 
Druzkaya Iljuschin FI43583/16 
9 kk, hyvä sukupuolileima, hyvät mittasuhteet, kaula voisi liittyä lapoihin hieman sulavammin, 
vahva pää, hyvät tummat silmät, vahva kuono, hyvä leveä purenta, riittävä eturinta, riittävästi 
kulmautunut edestä, ikäisekseen hyvä rintakehä, lyhyt jyrkkä lantio, hyvä reisi, hyvin kapea 
takaliike, sivuliikkeessä takaaskel jää lyhyeksi, ylälinjan tulee liikkeessä vakiintua, turkki voisi 
olla karheampi, hyvä häntä JUN H 
Astra Fidelis Dunhill FI52727/15 
Ryhdikäs vahva uros, jolla kaunis ylälinja sekä seistessä, että liikkeessä, oikealinjainen pää 
jossa hyvä pituus, tummat silmät, erinomainen vahva kuono, leveä purenta, hyvin asettuneet 
korvat, hyvä eturinta, hyvä rungon tilavuus, hyvin kulmautunut edestä, hieman voimakkaasti 
takaa, hyvä leveä vahva lantio, sivuliike tehokas, pitkä askel, hyvä hännänkiinnitys, hyvä 
karvanlaatu, kaunis turkki AVO ERI 1 SA, PU-1, SERT, ROP, FI MVA 
Bacara Ruskaya Era Draggo FI35407/16 
15 kk, kompakti kokonaisuus, hyvä sukupuolileima, hieman lyhyt kaula, oikealinjainen vielä 
hieman kevyt pää, tummat silmät, kuono saa vielä vahvistua, hyvä purenta, hyvä eturinta, 
hyvä tilava rintakehä joskin lyhyt rintalasta, hyvin kulmautunut edestä, riittävästi takaa, hyvä 
häntä, yhdensuuntaiset edestakasliikkeet, sivuliikkeessä riittävän tehokas askel, hyvä karvan 
laatu, reipas käytös JUN EH 2 



Olgafjodorovna Fi30874/16  
13 kk, hyvä sukupuolileima, hyvä koko, hyvät nartun mittasuhteet, päässä hyvä vahvuus, 
tummat silmät, hyvä vahva kuono, hyvä purenta, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä 
eturinta, tilava vahva runko, hyväasentoinen leveä vahva lantio, hyvä raajaluusto, 
yhdensuuntainen edestakasliike, sivuliikkeessä tehokas askel, hyvä häntä, hyvä turkki JUN 
ERI 1 SA, PN-1, SERT, VSP 
Druzkaya Feska FI17133/13 
3 v, erinomaiset nartun mittasuhteet, hyvä vahva pää, tummat silmät, pään linjat voisivat olla 
yhdensuuntaisemmat, vahva kuono, leveä purenta, erinomainen eturinta, hyvä raajaluusto, 
hyvin kulmaurtunut edestä ja takaa, hyvä tilava rintakehä, hyvä eturinta, hyvä häntä, 
etuliikkeessä hieman löysyyttä, tehokas sivuaskel, hyvä turkki AVO ERI 1 SA, PN-2, VASERT 
 
Lahti 14.5.2017 Borge Espeland 
Bojai Romanovits FI56303/15 
Nicely made 18 months old masculine dog, good flat skull and forehead, nice shape of eye, 
correct bite with strong teeth, powerful neck, nice proportions in body and height, nice bone, 
good croup & tallest, moves with nice flow and paralellity, nice coat and colour NUO ERI 1 
SA, Pu-1, SERT, ROP 
Budyonovka Charovnik Casimir FI27069/13 
Powerfull masculine dog of exc. type, nice length & size of head with dark eye, strong neck 
but could have some more length of it, nice topline, substancial but a bit heavy in body 
condition, nice tailset, a bit short in croup, good bone & feet, nice coat, nice mover but due to 
condition lacking a bit of energy AVO ERI 1 
 
Erikoisnäyttely 20.5.2017 Harri Tast 
 
Pennut 5-7kk  
urokset 
 
1.Druzkaya Jamtchik Fi12825/17 
5 kk hyvin kehittynyt tasapainoinen ja jäntevä pentu. Lupaava urosmainen pää, vahvat leuat, 
keskiruskeat silmät, etuasentoiset lavat, hyvät takakulmat, pitkä rintakehä, kevyet vapaat liikkeet, 
rauhallinen ja itsevarma PEK 1 KP, ROP-pentu 
 2. Druzkaya Jaroi FI 12823/17 
5 kk hyvin kehittynyt, rungossa jo oikeat mittasuhteet, kaulaa saisi olla enemmän ja urosmainen pää, 
vahvat leuat, keskiruskeat silmät, etuasentoiset lavat, syvä ja pitkä rintakehä, hyvät takakulmat, 
kevyet, vapaat liikkeet, asiallinen ja vapaa käytös PEK 2 KP 
3. Druzkaya Jubotsnik FI12824/17 
5 kk ei nyt edullisimmassa kehitysvaiheessa, rungossa oikeat mittasuhteet, hyvin kulmautuneet pitkät 
takaraajat, seistessä etukäpälät kiertyvät ulos, takaluisu kallo, hyvin kehittyneet leuat, tumman 
ruskeat silmät, hyväasentoiset lavat ja olkavarret, jyrkkä lantio ja matala hännänkiinnitys, takaliikkeet 
kapeat ja etuliikkeet kierteiset, saisi esiintyä jäntevämmin PEK 3 KP 
 
nartut 
4. Druzkaya Jagoda FI12827/17 



5 kk narttu, rungossa jo oikeat mittasuhteet, raajojen asennot vielä epävarmat seistessä ja liikkeessä, 
takaluisu kallo, hyvin kehittyneet voimakkaat leuat, keskiruskeat silmät, hyvät lavat ja olkavarret, pitkä 
rintakehä, voimakkaat takakulmat, kihara pentuturkki, takaliikkeet jäävät vielä voimattomiksi vaille 
työntöä, rauhallinen ja rento käytös PEK 2 KP 
5. Druzkaya Jantar FI12828/17 
Rungossa hyvät mittasuhteet ja raajakorkeus, kaula saisi olla pidempi, takaluisu kallo, voimakkaat 
leuat ja purenta, keskiruskeat silmät, hyvät lavat ja olkavarret, voimakkaat takakulmat, hyvin 
kehittynyt pitkä tilava rintakehä, oikea lantion asento ja hännän kiinnitys, juoksee vielä takaa kapeasti 
ja kyynärpäät ulkokierteisesti, saisi esiintyä jäntevämmin PEK 1 KP, VSP-pentu 
 
Urokset 
Junioriluokka 
7. Druzkaya Iljuschin FI43583/16 
9 kk, 67,5 cm säkäkorkeus alle minimin, hieman pitkä runko ja raajakorkeutta saisi olla enemmän, 
seistessä etukäpälät ulkokierteiset, hyvän mallinen voimakas urosmainen pää, vankka kuono, 
moitteeton purenta, hyvät lavat ja olkavarret, pitkä rintakehä, hyvin kulmautunut takaa, pehmeä 
turkki, takaliikkeet kovin ahtaat ja etuliikkeet kierteiset, askelpituus rajoittunut ja selkä kaarella 
liikkeessä, rauhallinen käytös, koko laskee palkintosijaa JUN H 
8. Druzkaya Izjachnöi FI43585/16 
71,5 cm, hyvin kehittynyt, keskikokoinen voimakasrakenteinen juniori, jolla hyvät mittasuhteet, 
rungossa riittävä raajakorkeus, voimakas urosmainen pää, vahvat leuat, alaetuhampaiden rivi ei täysin 
tasainen, raajoissa hyvät kulmaukset ja luusto, hyvin kehittynyt rintakehä, pehmeä karva, liikkeessä 
hyvä askelpituus mutta liikkeet vielä kapeat ja edessä kierteiset, itsevarma käytös JUN EH 2 
9. Morgan Yablunevyi Tsvit UKU.0272615 
73 cm, 16 kk jo nyt komea urosmainen olemus, tasapainoinen ylälinja ja oikea hännän kiinnitys, 
massiivinen kallo, voimakas alaleuka ja tiukka purenta i-ykköset tasapurennassa, keskiruskeat silmät, 
pitkä tilava rintakehä, raajoissa voimakkaat kulmaukset ja luusto, riittävän karvan karheus, hyvä 
askelpituus, etuliikkeet leveät, takapotkua saisi tulla enemmän, vaikuttava esitys JUN ERI 1 SA, PU-1, 
SERT, ROP 
  
Nuortenluokka 
6. Bojai Romanovits FI56303/15 
67,5 cm, 18 kk pienikokoinen, rungossa oikeat mittasuhteet mutta raajakorkeutta saisi olla enemmän, 
hyvän pituinen mutta kevyt pää, vaaleat silmät, tasapainoiset kulmaukset, kehittymätön kevyt 
rintakehä, pehmeä karva, säännölliset joustavat liikkeet, hyväasentoinen sapelihäntä, koko pudottaa 
palkintosijaa NUO H 
10. Bojai Russkiy Romans FI56302/15 
72 cm, keskikokoinen, voimakasrakenteinen nuori uros, jolla oikeat mittasuhteet rungossa, selässä 
vielä pehmeyttä, hyvän mallinen massiivinen kallo, kuono saa vahvistua, keskiruskeat silmät, korrekti 
etuosa, tilava pitkä rintakehä, voimakkaat takakulmat ja matala kinner, karvan tulisi olla karkeampaa, 
hyvä askelpituus, etuliikeet vielä epävakaat, löysässä kunnossa, rauhallinen käytös NUO EH 3 
11. Mardenas Mir Dissident FI44445/15 
71,5 cm, 21 kk keskikokoinen, mittasuhteiltaan oikea, vielä kevyt nuoren miehen pää, takaluisu kallo, 
voimakas otsapenger, alaetuhampaiden rivi ei täysin tasainen, iso kirsu, keskiruskeat silmät, raajoissa 



hyvät kulmaukset, riittävä luusto, riittävä karvan karheus, liikkuu hyvällä sivuaskeleella, liikkeet vielä 
kapeat takana ja kierteiset edessä, hyvä sapelihäntä, asiallinen itsevarma käytös NUO ERI 2 
12. Mardenas Mir Dadja Vanja FI44442/15 
71 cm, 1v 9 kk keskikokoa pienempi, hieman pitkälinjainen runko ja raajakorkeutta saisi olla 
enemmän, erinomainen urosmainen pää jossa yhdensuuntaiset linjat ja vankka kuono, keskiruskeat 
silmät, hyvin rakentunut etuosa, pitkä ikään riittävä rintakehä, riittävä karvan karheus, laajat joustavat 
liikeet ja hyvä häntä, käsittelyssä rauhallinen NUO ERI 1 
 
Avoinluokka 
13. Astra Fidelis Dunhill FI52727/15 
71,5 cm, 2v 4 kk keskikokoinen voimakasrakenteinen uros, erinomaista tyyppiä, hyvä kaula ja hännän 
asento, hieman kevyt kallo, hyvä profiili, moitteeton purenta, keskiruskeat silmät, pitkät viistot lavat, 
pitkä tilava rintakehä, hyvä takaosa ja matala kinner, hyvä karvan karheus, pitkä joustava askel, 
etuliikkeessä löysyyttä, sosiaalinen miellyttävä käytös AVO ERI 1 SA, PU-2 
14. Budyonovka Charovnik Casimir FI27069/13 
poissa 
15. Druzkaya Fint FI17137/13 
poissa 
16. Druzkaya Hitrets FI12242/15 
72 cm, keskikokoinen, rungossa oikeat mittasuhteet ja raajakorkeus, seistessä tasapainoinen ylälinja, 
oikealinjainen urosmainen pää, vahvat leuat, raajoissa hyvät kulmaukset ja riittävä luusto, karhea 
karva, takaliikkeet kovin ahtaaat ja takapotku saisi olla tehokkaampi, tasapainoinen käytös, jäykät 
välikämmenent AVO EH 3 
17. Zar Aleksej Belaja Gora FI42949/13 
72 cm, 3 v, rungossa oikeat mittasuhteet ja raajakorkeus mutta kauttaaltaan kapea, voimakas 
urosmainen pää, voimakas litteä kallo, alaleuka kevyt ja purenta väljä, raajoissa hyvät kulmaukset, 
riittävä luusto, karhea karva, takaliikkeet ahtaat, kyynärpäät ulkokierteiset liikkeessä, hyvä 
askelpituus, saisi esiintyä jäntevämmin AVO EH 2 
 
Valioluokka 
18. Ahtamar Iz Radolja RKF2691249  
75 cm, reilu 7 vuotta, kookas hieman pitkälinjainen voimakastrakenteinen uros jolla raajakorkeutta 
saisi olla enemmän, massiivinen hyvän mallinen urosmainen pää, voimakas purenta, keskiruskeat 
simät, edessä hyvät, takana riittävät kulmat, hyvä luusto ja karvanlaatu, turkki ei nyt parhaassa 
trimmissä, laajat joustavat liikkeet, mutta jouksee nyt haluttomasti, löysässä kunnossa VAL ERI 1 
19. Budyonovka Baloven Viktor FI36643/11 
72,5 cm keskikokoinen, seistessä tasapainoinen ylälinja, riittävä trakenteen vahvuus, voimakas 
puhdaaslinjainen urosmainen pää, keskiruskeat silmät, matala korvien kiinnitys, hyvin rakentunut 
etuosa, pitkä rintakehä, riittävät takakulmat, hyvä luusto ja karvan laatu, ahtaat takaliikkeet, 
kyynerpäiden tulisi olla tiiviimmät, juoksee mielellään etumatalana, rauhallinen käytös VAL ERI 2 
20. Druzkaya Gromatnoi FI14567/14 
poissa 
 
 



21. Gårdarikets Froste FI17108/15 
68 cm, 3 v 2 kk, pienikokoinen, säkäkorkeus selvästi alle minimin, rungossa hieman pitkät linjat ja 
raajakorkeutta saisi olla enemmän, kokooon riittävä pään vahvuus, epätasainen alaetuhampaiden rivi, 
keskiruskeat silmät, raajoissa hyvät kulmaukset ja riittävä luusto, raajakarvoissa hyvä karkeus, juoksee 
etumatalanaja takaraajat rungon takana, kyynärpäät voimakkaasti ulkokierteiset, rauhallinen käytös 
VAL T 
22. Druzkaya Grizli FI14568/14 
68 cm pienikokoinen, pitkälinjainen runko, riittävä raajakorkeus, komea niskan kaari, jäntevä 
selkälinja, oikein asettunut häntä, hyvä kallon muoto, kevyt kuono varsinkin silmien alta, raajoissa 
hyvät kulmaukset, kokoon riittävä luusto, raajoista löytyy karheata karvaa, esiintyy parhaimmillaan 
liikeessä, joustavat pitkät askeleet, ryhdikäs ja jäntevä VAL H 
Veteraaniluokka 
23. Zornoi Gagarin FI17940/09 
70,5 cm keskikokoa pienempi, rungossa oikeat mittasuhteet ja raajakorkeus, voimakas säkä ja hyvä 
kaulan liittymä, oikea lantion asento ja hännän kiinnitys, hyvä pään muoto, voimakkaat leuat, riittävät 
kulmaukset, karhea karva, värissä jo harmautta, ontuu eikä raviliikkeitä voida arvostella, käsittelyssä 
puree, eikä palkita VET HYL 
 
Nartut 
Junioriluokka 
24. Druzkaya Iskrennaja FI43586/16 
61 cm, 9kk vielä kovin pieni, mutta muuten tasapainoisesti kehittynyt, kaunis kaula, rungossa nartulle 
sopivat mittasuhteet, kevyt narttumainen pää, oikea purenta, hammaskiveä jo nyt, raajoissa hyvät 
kulmaukset, raajoissa jo karheaa karvaa, hyvä askelpituus, kintereet pihdissä, vapaa iloinen käytös 
JUN H 
25. Olgafjodorovna FI30874/16 
70 cm, 13 kk hyvin kehittynyt voimakasrakenteinen ja tasapainoinen juniori, erinomaista tyyppiä, 
kaunis kaulan liittymä, oikea lantion asento ja hännän kiinnitys, voimakas oikealinjainen pää, 
keskiruskeat silmät, hyvin kehittynyt syvä rintakehä, raajoissa hyvät kulmaukset, matala kinner, 
voimakas luusto, laajat letkeät liikkeet, esiintyy vapaasti JUN ERI 1 SA, PN-2 VASERT 
 
Nuortenluokka 
26. Black Lara Deti Arbata LV-37354/16 
70,5 cm, 18 kk erinomainen tyyppi, tasapainoinen ylälinja, tiivis runko, kaunis kaulan liittymä, 
voimakas oikean mallinen pää joka voisi olla feminiinisempi, voimakas purenta, isot hampaat, hyvät 
kulmaukset ja luusto, oikean mallinen tilava rintakehä, oikea karvoitus, tasapainon löydyttyä ravaa 
tehokkaasti, hyvä tempperamentti NUO ERI 1 SA, PN-1 , SERT, VSP 
27. Bojai Raduga FI56307/15 
n. 67 cm, pienikokoinen mutta kauttaaltaan tasapainoinen, rungossa nartulle sopivat mittasuhteet, 
pitkä puhdaslinjainen nartun pää, hyvin kehittynyt tilava rintakehä, hyvät kulmaukset ja luusto, karvan 
tulisi olla karheampaa, kauniit tasapainoiset vapaat liikkeet, käsittelyssä epävarma AVO EH 3 
28. Bojai Rusya Marusya FI56312/15 
67,5 cm, 18 kk voimakasrakenteinen, tiivis runkoinen nuori narttu, tasapainoinen ylälinja, 
raajakorkeutta saisi olla enemmän, oikein kiinnittynyt ilmeikäs häntä, pitkä erinomainen nartun pää, 



hyvät lavat ja olkavarret, tilava rintakehä, pehmeä karva, liikkeet joustavat, mutta saisi olla jäntevämpi 
NUO ERI 2 SA 
29. Mardenas Mir Dimitra FI44440/15 
66,5 cm pienikokoinen, hyvin narttumainen kokonaisuus, tasapainoinen ylälinja, pitkä mallikas pää, 
voimakas kuono, kaunis kaulan liittymä, edessä hyvät takana riittävät kulmaukset, hyvä luusto, 
erinomainen karvan karkeus, takaliikkeet vielä ahtaat ja edestä kapeat, pitkä joustava askel NUO EH 4 
30. Mardenas Mir Dobraja Dama FI44447/15 
63,5 cm säkäkorkeus selvästi alle minimin, rungossa oikeat mittasuhteet, raajoissa avoimet kulmat, 
pitkä erinomainen nartun pää, syvä pitkä mutta kapea rintakehä, hyvä karvan karheus, takaliikkeet 
kovin ahtaat, etuliikkeet kapeat ja kierteiset, joutava askel, sosiaalinen miellyttävä käytös? NUO H 
31. Mardenas Mir Dojarka FI44444/15 
68 cm, 21 kk keskikokoa pienempi, rungossa oikeat mittasuhteet ja nartulle sopiva pituus, raajoissa 
avoimet kulmat, pitkä pää ja takaluisu kallo, kuonon tyvi kevyt, lyhyet olkavarret, tilava rintakehä, 
kapeat reidet, hyvä karvan karheus, juoksee hieman etumatalalla, hyvä askelpituus NUO H 
32. Mardenas Mir Dudinskaja FI44443/15 
n. 66,5 cm, 22 kk erittäin hyvä tyyppi, mutta pieni koko ja puutteellinen tempperamentti, voimakas 
mutta narttumainen pää, keskiruskeat silmät, raajoissa hyvät kulmaukset ja luusto, hyvä pitkä 
rintakehä, erinomainen karvanlaatu, täysin säännölliset joustavat liikkeet, pitkä askel mutta häntä 
riippuu alhaalla kaiken aikaa, koko ja temperamentti tiputtaa palkintosijaa NOU H 
 
Avoinluokka 
33. Budyonovka Czarevna Firmitas FI27072/13 
poissa 
34. Druzkaya Feska FI17133/13 
4 v, erinomainen tyyppi, rungossa oikeat mittasuhteet ja raajakorkeus, kaulaa saisi olla enemmän, 
voimakas mutta vielä narttumainen pää, oikea purenta, raajoissa avoimet kulmat varsinkin edessä, 
jyrkkä lantio ja matala hännän kiinnitys, riittävä karvan karheus, liikkeet kovin kapeat ja etukäpälät 
kovin kierteiset ja käsittelyssäkin kovin varautunut, ei suostu mitattavaksi AVO EVA (väistää) 
35. Druzkaya Hrabraja FI12239/15 
64,5 cm, säkäkorkeus selvästi alle minimin, rungossa hyvät mittasuhteet, raajoissa avoimet kulmat 
etenkin takana, hyvän mallinen narttumainen pää, terävä ilme, kevyt rintakehä ja kapea edestä, 
raajoissa karheata karvaa, korkealle kiinnittynyt häntä, joka kiertyy kiepille, säännölliset kevyet 
liikkeet, antaa jo terrierimäisen vaikutelman, käsittelyssä jännittynyt ja epävarma AVO H 
36. Leijonattaren Emilia Miniliila FI55781/14 
n. 66,5 cm pienikokoinen, rungossa nartulle sopiva pituus, raajoissa hyvät kulmaukset, pitkä kapea 
pää, takaluisu kallo, pitkä tilava rintakehä, riittävät kulmaukset, hyvä luusto, pehmeä karva, kevyet 
säännölliset liikkeet, käytös kovin epävarma eikä häntä nouse liikkeessäkään, käytös pudottaa 
palkintosijaa AVO T 
  
Valioluokka 
37. Druzkaya Derzhava FI15610/10 
69,5 cm, 7,5-vuotias, erinomainen tyyppi, tiivis syvä runko, oikea raajakorkeus, voimakaskalloinen 
mutta vielä nartun pää, tummanruskeat silmät, hammaskiveä, hyvät lavat ja olkavarret, pitkä tilava 



rintakehä, riittävät takakulmat, pehmeä karva, hieman korkea kinner, säännölliset joustavat liikkeet 
mutta ravin tasapaino ei säily kaiken aikaa VAL ERI 1 SA, PN-3 
38. Druzkaya Favoritka FI17136/13 
67 cm, 4 v keskikokoa pienempi, vankka tiivis runko, kaulaa saisi olla enemmän, takaluisu kallo, 
voimakas kuono, hyvin rakentunut etuosa, pehmeä karva, takaliikkeet ahtaat ja jäävät voimattomiksi, 
rauhallinen käytös VAL EH 2 
39. Mardenas Mir Buhanka FI23988/12 
70 cm, 5 vuotias, rungossa nartulle sopivat mittasuhteet mutta selkä painuu seistessä, pitkä pää, 
takaluisu kallo, voimakkaat leuat, hyvät lavat ja olkavarret, mutta ahdas asentoiset eturaajat ja 
käpälät kiertyvät ulos seistessä, hyvä karvan karheus ja luuston vahvuus, takaliikkeet ahtaat, 
etuliikkeet kapeat ja kierteiset,  hyvä askelpituus, selkä painuu VAL EH 3 
40. Mardenas Mir Bulatska FI23989/12 
68 cm, 5 v, keskikokoa pienempi, kevyt ja kaitarunkoinen kokonaisuus, selässä pehmeyttä, pitkä pää 
jossa yhdensuuntaiset linjat, voimakkaat leuat, hyvät lavat ja olkavarret, raajoissa karheata karvaa, 
turkki ei nyt parhaassa kunnossa, liikkeet ahtaat ja edessä kovin kierteiset etukäpälät, hyvä 
temperamentti VAL H 
41. Shanel s Zolotogo Grada FI46228/14 
poissa 
 
Veteraaniluokka 
42. Bojai Ebonite 
67 cm, seistessä tasapainoinen kokonaisuus, rungossa oikeat mittasuhteet, kauniit tasapainoiset 
linjat, takaluisu kallo, voimakas kuono ja moitteeton purenta ja puhtaat hampaat, erinomainen pitkä 
tilava rintakehä, hyvin kulmautuneet raajat, riittävä luusto, raajoissa karkea karva, erinomainen 
liikemalli ja väljät takaliikkeet, yhdensuuntaiset etuliikkeet, takaliikkeessä ikä alkaa näkyä VET ERI 1 
SA, PN-4 ROP-VET 
 
Kasvattajaluokka 
43. kennel Druzkaya 
2 urosta ja 2 narttua neljästä yhdistelmästä, ikähaitari juniorista lähes veteraaniin, vaihtelua 
rakenteen vahvuudessa ja liikemallissa osittain ikäerosta johtuen, selvät sukuopuolileimat, myös 
karvanlaaduissa vaihtelua, hyvä temperamentti läpi ryhmän 2. KP 
44. kennel Mardenas 
ei esitetty 
47. kennel Bojai 
1 uros 3 narttua kahdesta eri yhdistelmästä, ikähaitari nuoresta veteraaniin, erinomainen tyyppi, yksi 
hieman urosmainen narttu, muilla selkeät sukupuolileimat, erinomainen tyyppi ja rakenteen vahvuus 
koko läpi ryhmän, karvan laadussa vaihtelua, erinomainen temperamentti ja liikemalli koko läpi 
ryhmän 1. KP ROP-KASV. 
 
 
 
Hamina 20.5.2017 Pirjo Aaltonen 
Grozovoy Pereval RKF4123991 



Komea uros, vahva luusto, erinomainen runko, hyvät pään mittasuhteet, hyvä pään vahvuus, 
tyypillinen ylälinja, hyvä rungonsyvyys, hyvät kulmaukset, liikkuu hyvin edestä ja takaa, 
tehokkaasti sivulta, karvapeite voisi olla karkeampaa VAL ERI 1 SA, PU-1, SERT, CACIB, 
ROP, FI MVA, RYP 3 
Katerina Iz Chigasovo SE47398/20015 
Vahvaluustoinan ja -runkoinen narttu, sopusuhtaiset mittasuhteet ja ääriviivat, hyvä pään 
vahvuus, hieman vaalet silm ät, hyvä ylälinja, hyvät kulmaukset takana, riittävät edessä, hyvä 
rintakehän syvyys, hyvät edestakaiset liikkeet, hyvät sivuliikkeet, ajoittain hieman laiskasti 
kannettu häntä AVO ERI 1 SA, PN-2, VASERT, VACACIB 
Daria Fler RKF3923051 
Selvän sukupuolileiman omaava narttu, hyvä luuston vahvuus, hyvät mittasuhteet, hyvä pään 
vahvuus, hieman vaaleat silmät, sopusuhtaiset kulmaukset, hyvä ylälinja, hyvin kannettu 
häntä, tehokkaat sivuliikkeet, hyvät edestakaiset liikkeet, karvapeite voisi olla karkeampaa 
VAL ERI 1 SA, PN-1, SERT, CACIB, VSP, FI MVA 
 
Helsinki 21.5.2017 Elena Kuleshova, Venäjä 
Zeus Iz Chernoy Rati FI39757/14 
Standard size adult male, long head, good pigment, compact strong body, a little straight in 
shoulder, a little weak in rear ligaments, movement free enough but closed behind, coat 
should be harsher AVO ERI 1 
Black Lar Deti Arbata LV37384/16 
Strong young female, very feminine head, rich coat, typey expression, very balanced body, 
strong muscled, drive with rear, harsh coat NUO ERI 1SA, PN-2, VASERT, VACACIB 
Bojai Katie Lee FI29574/11 
Medium size adult female, feminine head little short, a little short neck, straight in shoulder, 
weak pasterns, splaid flat feet, weak rear, too much grey colour AVO EH 2 
Katerina Iz Chigasovo SE47398/20015 
Medium size adult female, long head, rich coat, excellent pigment, compact body in good 
condition, good balance, good reach in movement, harch coat AVO ERI 1 SA, SERT, CACIB, 
ROP 
 
Rauma 27.5.2017 Goller Glenda, Australia 
Andreirubljov FI30878/16 
Correctly proportioned, compact body, long strong head, flat skull, correct shape of muzzle, 
developing capacions chest, moves with long easy strides JUN ERI 1 SA, PU-1, SERT, VSP 
Bacara Ruskaya Era Draggo FI35407/16 
Well proportioned for age, flat skull, strong muzzle, coat still developing, exc expression with 
well placed ears, movind truly coming and going JUN ERI 1 SA, PN-2, VASERT 
Bojai Rusya Marusya FI56312/15 
Harmonions proportions, strongly bones, strong head with flat skull and broad muzzle, well 
sloping shoulders, well bodied, strong deep feet, long striding, correct expression NUO ERI 1 
SA, PN-1, SERT, ROP 
Yard Guardian Ekzotika FI38651/15 
Well balanced bitch, long strong head, good bone, harmonions chest, compact, well angled 
rear, coat could be in better condition, movement uneaven as not co-operating on day AVO 
EH 1 
 



 
 
 
Vantaa 25.5.2017 Jan Liet, Hollanti 
Dimitrimendelejev FI30879/16 
13 months, good size, very good type, well formed head, strong muzzle, complete scissor 
bite, dark eyes, the coat is still soft, needs more angulation in forehand, tailset ok, could be 
longer in pelvis, is very sickle hocked behind, moves therefore without power, type is ok JUN 
EH 1 
 
Harjavalta rn 28.5.2017 Dubravka Reicher, Kroatia 
Dimitrimendelejev FI30879/16 
Age 13 month, correct head, very good topline angulation and moving, good coat, good tail, 
correct bite JUN ERI 1 SA, PU-1, SERT, VSP 
Lorenzo S Zolotoga Grada RKF4222552 
Age 2 years, strong male, good head, correct backline, would prefer better setting ot tail, good 
enough angulations, good movement, very good coat, correct bite AVO ERI 1 SA, PU-2, 
VASERT 
Olgafjodorovna Fi30874/16  
Age 13 months, good head, very good topline, very good angulation and movement, cood 
coat correct bite JUN ERI 1 SA, PN-1, SERT, ROP 
Yard Guardian Eksotika FI38651/15 
Age 2 years, very good head, good topline, not so strong in movement, correct angulations 
and moving, good coat, good bite AVO ERI 1 SA, PN-2, VASERT 
 
Alavus 10.6.2017 Heinilä Maija, Norja 
Andreirubljov FI30878/16 
charmikas, hyvin rakentunut, hyvät mittasuhteet, vielä kehittymätön rintakehä, päässä hyvät 
linjat, hyvä kaula, erinomaiset kulmaukset, vielä hieman ahdas takaa, erinomainen 
ystävällinen avoin luonne JUN ERI 1 
Finnkoshmar Gloria In Town FI22583/16 
Hyvärakenteinen, erinomaiset mittasuhteet, hyvät pään linjat, ikäisekseen erinomainen 
rintakehä, erinomaiset kulmaukset, hyvä luusto, liikkuu erinomaisesti JUN ERI 1 SA, PN-1, 
SERT, ROP 
Mardenas Mir Dobraja Dama FI44447/15 
Erittäin narttumainen, rintakehä saisi olla leveämpi, erittäin kaunis pää ja ilme, hyvät 
kulmaukset ja ylälinja, voisi olla kookkaampi, hieman pentumaiset liikkeet, mutta normaalit, 
ystävällinen luonne NUO ERI 2 
Mardenas Mir Dojarka FI44444/15 
Hyvä koko, narttumainen, kaunis pää ja ilme, kohtalaiset kulmaukset, hyvä ylälinja, voisi olla 
hieman pitempirunkoinen, hyvä rintakehä, liikkuu rodunomaisesti NUO ERI 1 
 
Pöytyä 17.6.2017 Leni Finne 
Andreirubljov FI30878/16 
Riittävät mittasuhteet, riittävä sukupuolileima, sopiva luusto, lähes ok linjainen pää, hyvät 
tummat silmät, korvissa ylimääräinen vekki, melko erisuuntaiset pään linjat, hyvä kaula ja 
ylälinja, niukka eturinta, melko etuasentoiset eturaajat, melko kevyt rintakehä jota kuiva kunto 



korostaa, melko voimakkaasti nouseva vatsalinja, hyvät takakulmaukset, ok karvanlaatu, 
oikea askelpituus, liikkuu takaraajat pihdissä, melko kapea edestä JUN EH 3 
Dimitrimendelejev FI30879/16 
Ok mittasuhteet, sopiva luusto ja sukupuolileima, lähes oikealinjainen pää, hieman eri 
suuntaiset pään linjat, hyvä silmät ja korvat, oikea ylälinja, niukahko eturinta ja etukulmaukset, 
ikään sopiva rintakehä, oikein kulmautuneet takaraajat, vielä osittain pentukarva, oikea 
askelpituus JUN ERI 1 
Nikolaikapustin fi30881/16 
Ok mittasuhteet, hieman erisuuntaiset pään linjat, sopiva luusto, hyvät tummat silmät, oikea 
asentoiset korvat, hyvä kaula, hieman kaareva ylälinja, riittävä eturinta, oikean mallinen 
rintakehä, ok etukulmaukset, hieman lyhyt lantio, kapea reisi, niukahko polvikulma, oikea 
askelpituus, takaraajat hieman pihdissä. JUN EH 2 
Bacara Ruskaya Era Draggo FI35407/16 
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, lähes oikealinjainen pää, hyvät tummat silmät, oikein 
kiinnittyneet aavistuksen kookkaat korvat, hyvä kaula ja ylälinja, riittävä eturinta, oikean 
mallinen rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, paikoitellen oikea karvanlaatu, oikea 
askelpituus JUN ERI 1 SA, PN-1, SERT, ROP 
 
 
 
 
Rovaniemi 25.6.2017 Balogh Zsuzsanna, Unkari 
Mardenas Mir Dojarka FI44444/15 
2 years old bitch, correct size, good proportions in body, good bones, hair guality in body is 
correct but on the head it is not elegant, correct skull and muzzle, front is a bit narrow, good 
underline, correct topline NUO ERI 1 
 
Tuusula 1.7.2017 Marianne Holm 
Lorenzo S Zolotoga Grada RKF4222552 
Komea poika, hyvät mittasuhteet ja kauniit linjat, vahva hyvän muotoinen pää, hyvä kaula, 
tilava runko, eturinta saisi olla leveämpi, hyvä raajaluusto, riittävä takaosa, sääri voisi olla 
pidempi, tilava runko, oikea karva, liikkuu vaivatta AVO ERI 1 SA, PU-1, SERT, ROP 
 
Lapinlahti 1.7.2017 Paavo Mattila 
Bojai Razgulay Sibirjak FI56304/15 
Hyvin rakentunut nuori uros, hyvän mallinen pää, hyvin kehittynyt runko, eturintaa voisi olla jo 
hieman enemmän, hyvä alalinja ja takaosa, karva saisi olla j karheampaa, liikkuu hyvin, 
miellyttävä käytös NUO ERI 1 
Unaz Alm Leonid FI11308/14 
Kaunis uros, hyvän mallinen pää, erittäin hyvä runko ja luusto, takaosa voisi olla hieman 
kulmautunut, hieman suora edestä, karva saisi olla karheampaa, liikkuu sivusta hyvin, 
miellyttävä käytös AVO ERI 1 SA, PU-1, SERT, ROP, FI MVA 
 
Riihimäki 2.7.2017 Olga Sinko Kupriyanova, Slovenia 
Morgan Yablunevyi Tsvit UKU0272615 
Good size, big & srtong, big strong head, nice strong neck & topline, strong deep body, very 
nice movement, very nice coat & colour NUO ERI 1 SA, PU-1, SERT, CACIB, ROP 



Zajuran Azov FI51375/15 
Big strong bones, big & strong head, little short neck, nice topline, a little narrow, deep pody, 
little long loin & short croup, movements ok, coat ok for the age NUO ERI 2 SA, PU-2 
VASERT, VACACIB 
 
Mikkeli 8.7.2017 Kirsi Tevalin 
Zornoi Inspes Tsaritza FI19556/16 
Erinomaista tyyppiä oleva juniori narttu jolla hyvin kauniit ääriviivat, riittävä rungon pituus, nyt 
jo rintakehä syvä ja tilava, hyvä pään pituus, vankka kuono-osa ja vahvat leuat, hyvä kaula, 
normaalit kulmaukset, säkä voisi olla hieman korostuneempi, erinomaiset liikkeet JUN ERI 1 
SA, PN-1, SERT, ROP 
 
Ylivieska 8.7.2017 Eerola Tapio 
Lorenzo S Zolotoga Grada RKF4222552 
2-vuotias, mittasuhteiltaan neliö, riittävän voimakas tyyppi, komea pää, tummat silmät, korvat, 
purenta ok, ikään sopiva rintakehän voimakkuus, erittäin hyvin kulmautunut takaa, pitkät 
sääret, liikkuu kinnerahtaasti takaa kapeasti ja löysästi edestä, pitkät askeleet, voisi työntää 
tehokkaammin takaa AVO ERI 1 
 
Raasepori 9.7.2017 Irina Poletaeva 
Druzkaya Izjachnöi FI43585/16 
Correct type, excellent bones, could be more compact in loin, muzzle enough developed for 
the age but could be a bit stronger in future, full dentititon, good neck & topline, correct tail 
carriage, chest enough developed for the age, good front angulations, a bit over angulated 
behind, rear movement could be stronger, medium quality coat, excellent temperament JUN 
ERI 1 SA, PU-2, VASERT 
Druzkaya Holostjak FI12245/15 
Excellent type, very strong, compact, muzzle could be a bit stronger & better filled under the 
eyes, full dentition, good neck & fithers, bit soft back, correct tail carriage, excellent chest & 
front angulations, good side movement, bit close rear movement, good coat quality AVO ERI 
1 SA, PU-1, SERT, VSP 
Leijonattaren Emilia Miniliila FI55781/14 
Excellent type, very feminine, compact, excallent bones, correct head proportions & side 
lines, top skull & muzzle, could be more parallel, correct dentition, excellent neck & topline, 
excellent chest, very well angulated in vowes, a bit loose set tail, medium quality coat, 
pasterns could be stronger AVO ERI 1 SA, PN-1, SERT, ROP 
 
Hyvinkää 15.7.2017 Juha Putkonen 
Bacara Ruskaya Era Draggo FI35407/16 
Keskikokoa pienempi, erinomaiset rungonmittasuhteet, ikäisekseen hyvä kallo-osa, kuono 
saa vahvistua, hyvät korvat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta ja hampaat, ikäisekseen hyvä 
hyvä rintakehä, eturinta saa vielä täyttyä, sapelin muotoinen häntä, karva saisi olla 
karkeampi, tasapainoiset kulmaukset, iän mukaiset liikkeet JUN ERI 1 SA, PN-1, SERT, ROP 
 
Oulu 15.7.2017 Özkanal Ümit, Turkki 
Ahtamar Iz Radolja RKF2691249 



7 years old dog with correct bite, good proportional body, good topline and tailset, good neck 
angulation, good depth of chest and frontchest, good angulations, very good movements, 
good temperament, good coat and pigmentation VAL ERI 1 SA, PU-1, CACIB, ROP 
Mardenas Mir Dojarka FI44444/15 
2 years old bitch with correct head and teeth, body could be better and longer, front and hind 
angulations could be better, movement ok, temperament acceptable, coat ok NUO EH 1 
 
Oulu 16.7.2019 Kornelija Butrimova, Liettua 
Ahtamar Iz Radolja RKF2691249 
Good size, good bones, head is correct proportions, dark eyes, good lenght of neck, strong 
back, deep chest, but a bit flat in lower parts, a bit narrow front, correct tailset, good 
proportions, coat should be better prepared for a show VAL ERI 1 SA, PU_1, CACIB, VSP 
Mardenas Mir Dojarka FI44444/15 
Good type, feminine, correct size, strong bones, head with correct proportions, enough lenght 
of neck, strong topline, correct front, enough angulations of hindquarters, a bit low tailset, 
cood coat NUO ERI 1 SA, PN-1, SERT, CACIB, ROP 
 
Helsinki 29.7.2017 Marina Ostrovskaya, Venäjä 
Zajuran Azov FI51375/15 
1 year and 10 months, big strong male, excellent bone and muscles, big strong head, 
excellent dark eyes and ears, good neck, excellent topline and chest, excellent angulated in 
front and behind, cood coar quality, balanced movement, excellent temperament and 
presentation NUO ERI 1 SA, PU-1, SERT, CACIB, VSP 
Black Lara Deti Arbata LV37384/16 
20 months, excellent development for age, form and muscles, excellent strong head, 
excellenteyes and ears, neck and topline, excellent developed chest, angulation, good coat 
quality, excellent temperament and presentation, free balanced movement NUO ERI 1 SA, 
SERT, CACIB, ROP 
Katerina Iz Chigasovo SE47398/2015 
Big strong, excellent form, bone and muscles, big strong head, excellent neck, excellent 
topline and chest, good angulated front and excellent behind, excellent temperament and 
presentation, free balanced movement AVO ERI 1 SA, PN-2, VASERT, VACACIB 
 
Pori 30.7.2019 Tanya Ahlman-Stockmari 
Andreirubljov FI30878/16 
Hyvän kokoinen uros, jolla oikea ilmeinen pää, vahva kaula, vielä kehittymätön edestä ja 
kääntää eturaajojaan ulospäin, hyvä raajaluuusto, rintakehä saisi olla pidempi, hyvä 
karvapeite ja takaraajat, etuliikkeiden tulee vakiintua JUN EH 1 
Bojai Russkiy Romans FI56302/15 
erinomaista totutyyppiä oleva terverakenteinen uros, hieno ylälinja ja rungonmittasuhteet, 
oikea ilmeinen pää, hieno eturinta, hyvä karvapeite, hyvä lihaskunto, rodunomaiset 
kulmaukset, liikkuu kevyesti. NUO ERI 1 SA, PU-1, SERT, ROP 
Dimitrimendelejev FI30879/16 
Hyvänkokoinen uros, maskuliininen hyvä pää ja ilme, toivoisin korostuneemman eturinnan ja 
viistomman olkavarren, taipumusta kääntää eturaajojaan ulospäin, hyvä karvapeite, rintakehä 
saisi olla pidempi, liikkuu hyvin takaa, etuliikkeiden tulee yhdensuuntaistua NUO ERI 2 SA, 
PU-2, VASERT, VACACIB 



Mardenas Mir Dadja Vanja FI44442/15 
Yleisvaikutelmaltaan kapearunkoinen uros, rodunomainen leveys puuttuu rungosta, hyvä 
kallo-osa ja oikea purenta, kapea edestä, oikea karvapeitteen laatu, hyvät ranteet ja käpälät, 
liikkuu hyvin takaa, palkintosija määräytyy rungon kapeudesta AVO H 
Bojai Rusya Marusya FI56312/15 
Erinomaisella ulottuvuudella liikkuva hyvän kokoinen narttu parhaimmillaan liikkeessä, hyvä 
kallo-osa, kuono saisi olla leveämpi ja lyhyempi, hyvä runko, hieman pehmeä karvapeite NUO 
ERI 1 SA, PN-2, VASERT, VACACIB 
Katerina Iz Chigasovo SE 47398/2015 
Hyvän kokoinen narttu jolla hyvät mittasuhteet, oikeailmeinen päähyvillä mittasuhteilla, silmät 
voisivat olla tummemmat, hyvin rakentunut edestä, vahva ylälinja, liikkuu hieman ahtaasti 
takaa AVO ERI 1 SA, PN-1, SERT, CACIB, VSP, FI MVA  
 
Valkeakoski 5.8.2017 Astrid Lundava, Eesti 
Lorenzo S Zolotoga Grada RKF4222552 
Hyvä luusto, hyvä koko ja mittasuhteet, erittäin kaunis vahva pää, hyvä kaula ja selkälinja, 
häntä kääntyy hieman liikaa selän päälle, riittävästi kulmautunut, eturinta saisi olla syvempi, 
erinomainen turkki, riittävät liikkeet, hyvä temperamentti AVO ERI 1 SA, PU-1, SERT, ROP, 
FI MVA 
 
Kuopio 6.8.2017 Harri Lehkonen 
Zornoi Peter Pan FI29327/14 
Hyvän kokoinen, reippaasti esiintyvä uros, oikean muotoinen maskuliininen pää, riittävät 
kulmaukset ja oikeat mittasuhteet, hyväasentoinen häntä, tyypillinen turkki, erinomaiset 
liikkeet AVO ERI 1, SA, PU-2, SERT, VACACIB 
Ahtimar Iz Radolja RKF2691249 
Vahvarunkoinen ryhdikäs uros, oikeat mittasuhteet päässä ja rungossa, tasapainoiset 
kulmaukset, hyvä ylälinja, oikea asentoinen häntä, turkki voisi olla karheampi, terveet liikkeet 
VAL ERI 1 SA, PU-1, CACiB, ROP 
Leijonattaren Eliisa Emäntä FI55780/14 
Hyvän kokoinen iloisesti esiintyvä narttu, hyvä pää ja korvat, lavat saisivat olla viistommat ja 
eturinta voimakkaampi, niukat takakulmaukset ja hieman matala hännänkiinnitys, selkä elää 
liikkeessä, melko hyvän laatuinen turkki, miellyttävä luonne, hieman lyhyet askeleet AVO EH 
1 
Bornoi Pandora FI29328/14 
Vankkarakenteinen narttu, oikeamuotoinen pää, hyvät mittasuhteet rungossa, tasapainoiset 
kulmaukset, oikea-asentoinen häntä, melko hyvän laatuinen turkki, terveet liikkeet, 
erinomainen temperamentti VAL ERI 1 SA, PN-1, CACIB, VSP 
 
Turku 13.8.1017 Torsten Lemmer, Bulgaria 
Finnkoshmar Fasonistaya Devitsa FI54485/13 
4 years, corr. size, exc head type, very good brown eyes, corr toothbar, very good neck, 
topline, angulations, deep chest, powerful movement, compact body VAL ERI 1 SA, PN-1, 
ROP 
 
Joensuu 12.8.2017 Katja Rozman, Slovenia 
Zornoi Inspes Tsaritza FI19556/16 



18 months old, correct type, a little bit short in legs, correct head, correct ears, deep chest, 
shorter neck, straight topline, correct angulation, tail correct, free movement, good reach NUO 
ERI 1 
   
Nokia 19.8.2017 Birgitta Svarstad, Ruotsi 
Dimitrimendelejev FI30879/16 
Excellent size, very masculine, well shaped head, with good expression, neat ears, levelled 
topline, very good body in this age, well angulated, strong bone, excellent feet, moves very 
well from side, excellent coat, lovely temperament, very promising JUN ERI 1 SA, PU-1, 
SERT, ROP 
Mardenas Mir Dadja Vanja FI44442/15 
Masculine, good scull, enough muzzle, light eyes, small well placed ears, could have more 
reach of neck, enough body, same angulation in front & rear, need to tighten up, in Un bit 
narrow behind & need to be firmer in front, good coat guality, nice temperament AVO ERI 1 
Zornoi Obyss FI16728/13 
Feminine, typical head, correct bite, eyes could be slightly darker, good ears, good depth in 
body, little low on the legs, could be slightly more angulated behind, enough bone, good feet, 
haas to tighten up on the move, not in her best coat today bit soft, nice temperament AVO EH 
1 
 
Heinola 20.8.2017 Anne Sume, Viro 
Zajuran Azov FI51375/15 
Erinomainen tyyppi, ikäisekseen hyvin kehittynyt urosmainen pää, aavistuksen vaalet silmät, 
purenta ok, hyvä kaula ja ylälinja ja hännänkiinnitys, erittäin hyvin kulmautunut edestä, syvä 
pitkä rintakehä, turkki ok, vapaat pitkät liikkeet NUO ERI 1 SA, PU-1, SERT, VSP 
Zornoi Tsaikovskiy FI19555/16 
Vielä kehitysvaiheessa, lupaava uros, hyväilmeinen pää, purenta ok, lyhyt kaula, ylälinja saisi 
olla ruorempi, hyvät kulmaukset edessä ja takana, iänmukainen turkki NUO ERI 2 
Another Hero Deti Arbata FI34521/15 
Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, urosmainen pää ja ilme, hyväasentoinen kaula, hyvä 
ylälinja ja hännänkiinnitys, erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa, erittäin hyvä rintakehä, 
hyvälaatuinen turkki, hyvä trimmaus, ylälinja saisi olla liikkeessä parempi VAL ERI 1 SA, PU-2 
Black Lara Deti Arbata LV37384/16 
narttumainen, hyvät mittasuhteet, hyväilmeinen pää, purenta ok, hyväasentoinen klaula, 
erinomainen ylälinja ja hännänkiinnitys, erittäin hyvin kulmautunut, hyvä turkki, erittäin 
hyvässä näyttelykunnossa NUO ERI 1 SA, PN-1, SERT, ROP 
 
Janakkala 27.8.2017 Anna Kochan 
Zajuran Azov FI51375/15 
Excellent size and podyproportions, enough grown up feet for his age, correct eyes and ears, 
very good neck, withers and topline, enough chest and forechest for the age, excellent 
angulation, nice free movement but a bit narrow behind, excellent coatquality and colour NUO 
ERI 1 SA, PU-1, SERT, VSP 
Avorra Russkiy Spetsnaz FI31905/15 
Nice developed female, fantastic body and headexpression, amazing chest and forechest, 
excellent neck and topline, Wonderfull angulation, Wonderfull movement, free oand sound 



with excellent drive from behind, nice coat quality, lovely temperament VAL ERI 1 SA, PN-1, 
ROP 
 
Helsinki 2.9.2017 Tuula Savolainen 
Bojai Katie Lee FI29574/11 
6 v, pinikokoinen, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä ylälinja, hyvä pään vahvuus, tummat 
silmät, erinomainen eturinta ja rungon tilavuus, hyvin kulmautunut edestä, riittävästi takaa, 
hyvä raajaluusto kokoon nähden, yhdensuuntainen edestakaisliike, sivuliikkeessä koiran 
tehokas askel ei tänään pääse ihan täysin esille, turkin toivoisin olevan hieman karheampi, 
miellyttävä käytös AVO ERI 1 
Porvoo 10.9.2017 Orietta Zilli, Italia 
Black Lara Deti Arbata LV37384/16 
22 months, feminine, excellent coat, nice expression, dark eyes, correct bite, good ears, good 
neck, well balanced body, free movement NUO ERI 1 SA, PN-2, SERT 
Avrora Russkiy Spetsnaz FI31905/15 
4 years, excellent coat, typical head, excellent expression, dark eyes, correct bite, good 
earset, wellbalanced body, good neck, good bone and feet, good movement VAL ERI 1 SA, 
PN-1, ROP, RYP-1 
 
Muurame 10.9.2017 Leila kärkäs 
Druzkaya Jaröi FI12823/17 
Erittäin lupaava pentu jolla ikään sopiva pään vahvuus, hyvä kuono, hyvä pennun ylälinja, 
tasapainoiset riittävät kulmaukset, sopiva rintakehä, hyvä luusto, liikkuu hyvin, lupaava karva, 
miellyttävä käytös PEK 1 KP; ROP-PENTU 
Zornoi Peter Pan FI29327/14 
Vahva uros jolla vahva oikea linjainen pää, hyvät silmät ja korvat, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä 
hännänkiinnitys, hyvä rintakehä ja eturinta, tasapainoiset sopivat kiinnitykset, hyvä luusto, 
liikkuu hyvin, turkki tulisi olla kunolla viimeistelty, takkuja jotka vaikuttavat palkintosijaan AVO 
EH 1 
Unnaz Alm Leonid Fi11308/14 
Tyylikäs uros joka tänään hyvin villillä tuulella, hyvä pään malli ja vahvuus, hyvät korvat, hyvä 
ylälinja ja hännänkiinnitys, hyvä runko ja kulmaukset, liikkuu erittäin hyvin, karvanlaatu 
riittävän karhea VAL ERI 1 SA, PU-1, VSP 
Zornoi Inspes Tsaritza FI19556/16 
Miellyttäväkäytöksinen narttu, jolla hyvät pään linjat ja vahvuus, erinomainen kaula ylälinja ja 
hännänkiinnitys, hyvä runko ja eturinta, tasapainoiset sopivat kulmaukset ja luusto, liikkuu 
erittäin hyvin tarmokkaalla askeleella, riittävä karheus karvassa NUO ERI 1 SA, PN-1, SERT, 
ROP 
Leijonattaren Eliisa Emäntä FI55780/14 
Hyvät mittasuhteet omaava narttu jolla hyvä pään pituus ja vahvuus, hyvät silmät ja korvat, 
hyvä kaula ylälinja ja hännänkiinnitys, tasapainoiset hyvät kulmaukset ja luusto, hyvä runko, 
liikkuu erittäin hyvin, hieman löysyyttä kyynerpäissä, hyvä karvanlaatu ja käytös AVO ERI 1 
SA, PN-2, VASERT 
 
Porvoo 10.9.2017 Orietta Zilli, Italia 
Black Lara Deti Arbata 



22 months, feminine, excellent coat, nice expression, dark eyes, correct bite, good ears, good 
neck, well balanced body, free movement NUO ERI 1 SA, PN-2, SERT 
Avrora Russkiy Spetsnaz FI31905/15 
4 years, excellent coat, typical head, excellent expression, dark eyes, correct bite, good 
earset, well balanced body, good neck, good bone and feet, good movement VAL ERI 1 SA, 
PN-1, ROP 
 
 
Äänekoski 16.9.2017 Hannele Jokisilta 
Zornoi Peter Pan FI29327/14 
Riittävän kokoinen selvästi maskuliininen kokonaisuus, kokoon sopiva pään vahvuus, hyvät 
tummat silmät, riittävät kulmaukset, sopiva luusto ja runko, riittävän karhea karva, 
erinomainen luonne, liikkuu riittävän vetävällä askeleella AVO ERI 1 SA, PU-1, SERT, ROP 
 
Hämeenlinna 7.10.2017 Helen Tonkson-Koit 
Morgan Yablunevyi Tsvit UKU0272615 
Exc type and size, correct head proportions, exc mouth, good reach of neck, withers and 
topline, exc front and ribcage, correct bones and angulations, correct front and side 
movement, little close behind, correctly placed tail carried little bit too high, exc coat and 
temperament NUO ERI 1 SA, PU-1, SERT, ROP 
 
Hämeenlinna 8.10.2017 Kirsi Kentala 
Morgan Yablunevyi Tsvit UKU0272615 
22 kuukautta, erittäin vahvaluinen, oikeat mittasuhteet, hyvin niukka saksipurenta, vahvat 
leuat, yhdensuuntaiset pään linjat, riittävä pään kokonaispituus, hyvät tummat silmät, vahva 
kaula, eturinta ja rintakhä, tasapainoisesti kulmautunut, riittävän karhea karva, hyvä väri, 
erinomaiset liikkeet NUO ERI 1 SA, PU-1, SERT, ROP 
Another Hero Deti Arbata FI34521/15 
3 vuotias keskivahva, tiivisrakenteinen, riittävän kokoinen uros, oikea purenta, erinomaiset 
pään linjat, tummat silmät, hyvät korvat, erinomainen ylälinja, tasapainoisesti kulmautunut, 
erinomainen väri, sopiva karvan karheus, liikkeessä hyvä ylälinja, taka-askel voisi olla hieman 
jäntevämpi VAL ERI 1 SA, PU-2 
 
Jyväskylä 14.10.2017 Annukka Paloheimo 
Zornoi Peter Pan FI29327/14 
Hyvät mittasuhteet, voimakas pää, hyvä purenta, karva voisi olla hitusen karheampaa, hyvä 
luusto, erinomainen rintakehä, riittävät kulmaukset, terveet liikkeet, hyvä ylälinja AVO ERI 1 
SA, SERT, CACIB, VSP, FI MVA 
Lorenzo S Zolotoga Grada RKF4222552 
Hyvät mittasuhteet, vahva niska, hyvä kallo, vahvat leuat, hyvä purenta, hyvä luusto, olkavarsi 
saisi olla viistompi, hyvä rintakehä, hyvän laatuinen karva, joustavat sivuliikkeet, esiintymistä 
saa vielä hioa VAL ERI 1 SA, PU-2, VACACIB 
Avrora Russkiy Spetsnaz FI31905/15 
Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet, hyvä vahva pää, hyvä purenta, vahvat leuat, hyvä 
etuosa ja rintakehä, erinomainen lantio, hyvä matala kinner, karva saisi olla karheampaa, 
hyvät takaliikkeet, ryhdikäs, erityisen hyvä ylälinja VAL ERI 1 SA, PN-1, CACIB, ROP 
Zornoi Pandora FI29328/14 



Tiivisrunkoinen, riittävän voimakas pää, hyvä purenta, hyvä luusto, voisi olla tiiviimmässä 
kunnossa, riittävät takakulmaukset, hyvä karvanlaatu, voisi käyttää takaraajojaan 
tehokkaammin liikkeessä, vakaa askel VAL ERI 2 
 
Jyväskylä 15.10.2017 Paula Heikkinen-Lehkonen 
Zornoi Peter Pan FI29327/14 
Hyvärakenteinen ryhdikäs uros, oikean mallinen pää, tummat silmät, hyvä ylälinja ja lähes 
suora häntä, kokoon sopoiva luuston vahvuus, hyvät raajojen kulmaukset, rintakehässä 
tarpeeksi syvyyttä ja tilavuutta, yhdensuuntaiset liikkeet, karva saisi olla karkeampaa mutta on 
täysin mustaa, miellyttävä käytös AVO ERI 1 SA, PU-1, CACIB, VSP 
Lorenzo S Zolotoga Grada RKF4222552 
suuri, voimakas uros, voimakas uroksen pää, tummat silmät, pysty lapa ja olkavarsi, kapea 
reisi, niukat takakulmaukset, häntä kiertyy liian tiiviiksi rinkulaksi selän päälle, tilava rintakehä, 
hyvä karva ja väri, taka-askeleen tulisi olla tehokkaampi, kintereet painuvat hieman pihtiin, 
kokonaisuutena koira on etupainoinen VAL EH 1 
Avrora Russkiy Spetsnaz FI31905/15 
Erittäin kaunis ja tasapainoinen vahva narttu, erinomainen rakenne ja oikeat mittasuhteet, 
oikeanmallinen pää, tummat silmät, hyvät korvat, erinomainen ryhti ja ylälinja, täyteläinen 
rintakehä ja hyvä eturinta, erinomaiset raajojen kulmaukset ja vakaat yhdensuuntaiset liikkeet, 
häntä kaartuu selän päälle, ei kuitenkaan liian tiiviinti, kauniisti trimmattu mutta karva voisi olla 
karheampaa, pikimusta väri VAL ERI 1 SA, PN-1, CACIB, ROP 
 
 
 
Seinäjoki 29.10.2017 Tomas Rohlin, Tanska 
Avrora Russkiy Spetsnaz FI31905/15 
4 years very stylish, good lenght of head, good flatt skull, good muzzle, very nice eye, good 
ears, very good podyproportion, lovely neck & topline, excellent bone & ribcase, good 
angulation back and front, excellent tail, good coat, efficent mover, just a little unstabile in 
front, excellent temperament VAL ERI 1 SA, PN-1, CACIB, ROP 
 
Tampere 25.11.2017 Julia Ovsyannikova, Venäjä 
Zornoi Obyss FI16728/13 
Missing incisor top left & P1 right, medium size, enough long head, good ears, good formed 
dark bown eyes, bit short neck, enough correct elbows, goor form of ribs, bit soft coat, good 
temperament, good movement AVO H (hammastodistus esitetty) 
 
Tampere 26.11.2017 Birk Carsten, Tanska 
Ahtamar Iz RAdolja RKF2691249 
Excellent size and proportions, strong head and muzzle, good bite, excellent neck, level back 
that could be more sloping, good depth of chest, good angulation, excellent body, good 
overcoat, needs more dense undercoat, nor protective enough, excellent movement VAL ERI 
1 
Zornoi Obyss FI16728/13 
Good size, solid build, excellent head, good dark eyes, strong back, good spring of ribs, too 
soft coat, good angulations and movement, excellent character AVO ERI 1 
Avrora Russkiy Spetsnaz FI31905/15 



Excellent substance and proportions, well carried head, excellent bite, excellent neck, correct 
topline, well set tail, good width in front, good spring of ribs, excellent angulations and 
movement, good coat condition VAL ERI 1 SA, PN-1, CACIB, ROP 
 
Helsinki 8.12.2017 Kirsi Tevalin 
Bojai Russkiy Romans FI56302/15 
Mittasuhteiltaan erinomainen vielä nuori jolla erinomainen ylälinja ja kokooon sopiva luusto, 
voimakas riittävän pitkä pää jossa hyvät linjat, hyvät silmät ja korvat, hyvä ilme, normaalisti 
kulmautunut edestä ja takaa, hyvä rintakehän tilavuus ja syvyys, riittävä eturinta, kantaa hyvin 
häntänsä, vaivattomat liikkeet jossa takana voisi olla enemmän tehoa, karvapeite voisi olla 
karkeampi, miellyttävä käytös AVO ERI 1 SA, SERT, CACIB, VSP, HEV-17 
Kremlevskiy Slava RKF4337103 
Tyypiltään erinomainen vielä nuori narttu, sopiva rungon pituus, kokoon sopiva raajaluusto, 
maltillisesti laskeva ylälinja, hyvin kaunis pää jossa yhdensuuntaiset linjat, vahvat leuat, 
sopiva otsapenger, tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa, karvapeite saisi olla paljon 
karkeampi, ääriviivat kuitenkin erinomaiset, vapaat vaivattomat liikkeet, miellyttävä käytös 
AVO ERI 2 SA, PN-2, SERT, VACACIB, FI MVA 
Finnkoshmar Fasionistaya Devitsa FI54485/13 
Tyypiltään erinomainen 5-vuotias, hyvät rungon mittasuhteet, hyvin kaunis ylälinja, 
kaunislinjainen vankka pää ja hyvä ilme, normaalisti kulmautunut edestä ja takaa, kyynerpäät 
voisivat olla hieman tiiviimmät, hieno tilava runko, erinomainen karvanlaatu päässä, 
pehmeämpi rungossa, liikkuu erittäin hyvin, tehokkaat takaliikkeet, miellyttävä käytös VAL ERI 
1 SA, PN-1, CACIB, ROP, HEV-17 
Kremlevskiy Slastena RKF4337101 
Vielä nuori 2-vuotias, hyvä koko, riittävä vahvuus, sopiva raajaluusto, hyvät pään linjat ja ilme, 
ryhdikäs kaula, hieman lyhyt olkavarsi, riittävä eturinta, voimakkaammin kumautunut takaa, 
kovin pehmeä karva, vauhdikkaat liikkeet joissa saisi olla enemmän tehoa, miellyttävä käytös 
VAL ERI 2 
Moskvorechie Irineya RKF3222363 
Mittasuhteiltaan varsin hyvä 5-vuotias jolla lähes yhdensuuntaiset pään linjat, sopiva pään 
vahvuus mutta kuono-osa saisi olla vankempi, riittävästi kulmautunut edestä, hyvä rungon 
tilavuus, kovin kapea ja litteä reisi ja pitkä sääri, liikkeet eivät tänään tasapainossa, melko 
kapeat ja kaipaavat lisää tehoa, erinomainen karvanlaatu päässä, rungossa pehmeämpi, 
miellyttävä käytös VAL EH 3 
Moskvorechie Govorushka Igrushka RKF2479993 
Tyyoiltään erinomainen hienossa kunnossa esitetty 9-vuotias, jolla hyvät rungon mittasuhteet 
ja kaunis ylälinkja, vankka pää ja kaunis rodunomainen ilme, vahvat leuat, hyvin kulmautunut 
edestä ja takaa, erittäin hyvä karvanlaatu, erinomaiset liikkeet, ikä näkyy takaliikkeessä, jossa 
voisi olla enemmän tehoa, hieno kokonaisuus, miellyttävä käytös VET ERI 1 SA, PN-3, 
VASERT, HEVV-17 
 
Helsinki 9.12.2017 Nygård Marjo 
Bojai Russkiy Romans FI56302/15 
Mittasuhteiltaan oikea sopivan vahva uros, varsin hyvä pään pituus ja vahvuus, oikea 
purenta, hieman takaluisu kallo, hyvä kaula, hyvin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä luusto ja 
runko, karva voisi olla karheampaa, vaivattomat liikkeet, takapotku voisi olla tehokkaampi 
AVO ERI 1 



Morgan Yablunevyi Tsvit UKU0272615 
Oikea koko, mittasuhteet, erittäin hyvin kehittynyt uros, todella vahva pitkä pää jossa oikeat 
linjat, hyvät silmät & korvat & kayla, vankka runko, erinomainen raajaluusto, häntä kaartuu 
turhan voimakkaasti selälle, hyvä karva, liikkuu erittäin vetävällä askeleella sivusta, hiukan 
ahtaasti takaa, hyvin niukka leikkaava purenta, pari hammasta tasassa AVO EH 2 
Juger Edelweiss Nochnoy Forsazh EST00269/15 
Erinomainen koko & Tyyppi & mittasuhteet, todella vahva hyvän pituinen pää, oikea purenta, 
tummat simlät, hyvä kaula & kulmaukset, voimakas runko, hyvä häntä, runkokarva voisi olla 
karkeampaa, liikkuu pitkällä tehokkaalla askeleella, hivenen löysästi edestä VAL ERI 1 SA, 
SERT, CACIB, VSP, FI MVA, PMV-17 
Unnaz Alm Leonid FI11308/14 
Hyvän kokoinen, aavistuksen pitkärunkoinen uros, erittäin hyvä pään pituus & vahvuus, oikea 
purenta, hyvä kaula, varsin hyvin kulmautunut, hyvä raajaluusto, eturintaa & runkoa saisi olla 
enemmän, karva voisi olla karheampaa, liikkuu sivusta erittäin hyvällä askeleella edestä 
hieman löysästi ja takaa varsin kapeasti VAL ERI 2 
Kremlevskiy Slava RKF4337103 
Kaunislinjainen mittasuhteiltaan oikea, riittävän kokoinen, todella vahva nartun pää, hyvä 
purenta & silmät & korvat & kaula & raajaluusto &kulmaukset, Rintakehä voisi olla pidempi ja 
karva karheampaa, liikkuu erittäin hyvällä askeleella yhdensuuntaisesti AVO ERI 1 SA, PN-3 
Avrora Russkiy Spetsnaz FI31905/15 
Hyvin vetävästi liikkuva mittasuhteiltaan oikea, riittävän kokoinen narttu, kokoon sopiva pään 
vahvuus, oikea purenta, silmät & korvat, hyvä kaula & runko & kulmaukset, riittävä eturita, 
hyvä eturinta & häntä, liikkuu yhdensuuntaisesti tehokkaalla takapotkulla, karva voisi olla 
karheampaa VAL ERI 4 
Finnkoshmar Fasionistaya Devitsa FI54485/13 
Todella voimakas narttu, hyvä pään malli & purenta & silmät & korvat & kaula & eturinta, 
hieman vähempikin massa rungossa riittäisi, erinomainen raajaluusto, sopivasti kulmautunut, 
karva voisi olla karkeampaa, liikkuu hyvällä askelpituudella, ajoittain hieman ahtaasti takaa 
VAL ERI 2 SA, PN-2, VACACIB 
Kremlevskiy Slastena RKF4337101 
Voimakasluustoinen tasapainoisesti liikkuva narttu, vahva pää, hieman takaluisu kallo, oikea 
purenta & silmät & korvat, hyvä kaula & eturinta, hieman pitkä lanneosa, hyvin kulmautunut, 
karva voisi olla karkeampaa, liikkuu hyvällä askeleella ajoittain hieman ahtaasti VAL ERI 3, 
PN-4, SERT, FI MVA 
Moskvorechie Irineya RKF3222363 
Erinomainen koko & ryhti & mittasuhteet, oikea pään malli ja ilme, hyvä purenta ja silmät ja 
korvat, hyvä kaula ja eturinta ja rungon malli ja raajaluusto, sopivat kulmaukset, hyvä häntä, 
karva saisi olla karkeampaa, pitkät yhdensuuntaiset liikkeet VAL ERI 1 SA, PN-1, CACIB, 
ROP PMV-17 
Moskvorechie Govorushka Igrushka RKF2479993 
Erinomainen tyyppi & koko, vahva nartun pää, Hyvä kaula & ylälinja & runko & kulmaukset & 
luusto, varsin hyvä karva, liikkuu hyvällä askelpituudella, hieman epävakaasti takaa VET ERI 
1, ROP-VET, PMVV-17 
 
Helsinki 9.12.2017 Maija Lehtonen 
Man O’War Antagélé LSVKCRT0729/17 



5 kk sopivaluustoinen, riittävät rungon mittasuhteet omaava, vielä kevytrunkoinen nuori mies, 
lupaava pään malli, oikea purenta, hyvä kaula, ylälinja saa tiivistyä & rintakehä tilavoitua, 
hyvin kulmautunut edestä, voimakkaammin takaa, takaliike saa vakiintua & voimistua, 
lupaava karvanlaatu, hyvä häntä, mukava käytös PEK 1 KP, ROP-PENTU 
 
 
Helsinki 10.12.2017 Michael Laub, Tanska 
Juger Edelweiss Nochnoy Forsazh EST00269/15 
Strong masculine male, nice proportions with lovely head, correct bite, good neck and topline, 
strong body, good bones, well angulated, moves well, excellent coat VAL ERI 1 SA, PU-1, 
CACIB, VSP, V-17 
Unnaz Alm Leonid FI11308/14 
Big strong masculine male, correct shape of head, correct bite, nice eye, correct ears, good 
neck and topline, strong well developed body, good bone, nice fwet, good movement, lovely 
coat VAL ERI 2, PU-2, VACACIB 
Kremlevskiy Slava RKF4337103 
2 years, good size and substance, lovely head, correct bite, good neck, excellent topline, well 
bodied all over, good bone and feet, excellent movement and coat AVO ERI 1 SA, PN-3 
VARACACIB 
Avrora Russkiy Spetsnaz FI31905/15 
4 years, lovely size and expression, excellent head, correct bite, good tail and topline, cood 
chest and forechest, good bone and feet, good movement, lovely coat and colour VAL ERI 1 
SA, PN-1, CACIB, ROP, V-17 
Finnkoshmar Fasionistaya Devitsa FI54485/13 
5 years strong built, good size, strong head with correct bite, good ears, lovely neck and 
topline, strong body, good bone, lovely coat and colour VAL ERI 3 SA, PN-4 
Kremlevskiy Slastena RKF4337101 
Good size, strong head, correct head and dark eyes, lovely head and topline, correct tail, well 
muscled allover, good chest, strong bone, well angulated, moves well, lovely coat condition 
VAL ERI 4 SA 
Moskvorechie Irineya RKF3222363 
5 years, good size and proportions, strong built, correct head, bite and dark eyes, nice topline, 
doop chest, good forechest, good bone, well angulated, moves well, lovely coat condition VAL 
ERI 2 SA 
Moskvorechie Govorushka Igrushka RKF2479993 
9 years, lovely condition, good size and substance, lovely head and expression, good neck 
and topline, deep chest, plenty forechest, lovely coat and colour, moves well VET ERI 1 SA, 
PN-2, SERT, ROP-VET, VV-17 
 
Helsinki 10.12.2017 Juha Putkonen 
Man O’War Antagélé LSVKCRT0729/17 
5 kk, mittasuhteiltaan oikea, selvä sukupuolileima, kokoon sopiva luusto, lupaava pään malli, 
hyvät korvat, keskiruskeat silmät, hyvä purenta, ikäisekseen hyvä rintakehä, eturinta saa 
täyttyä, eturaajooissa hieman ulkokierteisyyttä, tasapainoiset kulmaukset, iän mukainen 
karva, erinomainen häntä, liikkuu hyvällä askelpituudella PEK 1 KP, ROP-PENTU 
 
 



 


