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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 28.07.2009. 
 
KASUTUS: Retriiver. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
 
Rühm 8: Retriiverid, linde lenduajavad koerad ja 

veekoerad. 
Alarühm 1: Retriiverid. 
 Töökatsetega. 
 
ÜLDMULJE: 
Tugev, väärikas ning elegantne koer. Silmatorkava 
iseloomuliku karvkattega. 
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
Kere pikkus mõõdetuna õlanukist istmikunukini on pisut 
suurem kui turja kõrgus. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
Arukas, tasakaalukas ja usaldusväärne. Julge, sõbralik, 
enesekindel ja iseseisev. Võib jätta reserveeritud mulje. 
 
PEA: 
Kiilukujuline nii külgedelt kui eest vaadatuna. Kerega heas 
proportsioonis. 
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KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Koon ja kolju on ühepikkused. Kolju ja koonu teljed on 
paralleelsed. 
Üleminek laubalt koonule: Mõõdukas. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Mustadel koertel must ja maksapruunidel pruun. 
Lõuad/hambad: Tugevad lõuad. Perfektne, korrapärane ja 
täielik käärhambumine, mis tähendab seda, et ülemised 
hambad katavad alumisi ja väljuvad lõualuust otse. 
Silmad: Suured, ei ole pungis. Ovaalse kujuga ja kaldus 
asetusega. Mustadel koertel tumepruunid, maksapruunidel 
karvkattega sobivat pruuni värvi. 
Kõrvad: Üsna väiksed, asetsevad silmadest pisut kõrgemal. 
Liibuvad vastu põski ja on kaetud väikeste lokkidega. 
 
KAEL: 
Tugev ja kergelt kumer, keskmise pikkusega. Kaelal ei ole 
lõtva nahka. Läheb sujuvalt üle hästi tahapoole suunatud 
õlgadeks. 
 
KERE: 
Ülajoon: Tugev ja horisontaalne. 
Nimme: Lühike, sügav ja tugev. 
Rindkere: Sügav, hästi kaardunud roietega, ovaalse läbilõikega. 
Rinnakorv ulatub küünarnukkideni. Eesrind on hästi nähtav. 
Roided ulatuvad kaugele taha. 
Alajoon ja kõht: Kergelt üles tõmmatud. 
 
SABA: 
Moodustab seljajoone sujuva pikenduse. Peab ulatuma umbes 
kannaliigeseni. Liikumisel hoitakse ülajoonega samal kõrgusel. 
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JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: Sirged, hästi kere all asetsevad. 
Õlad: Hästi tahapoole suunatud. Lihaselised. 
Õlavarred: Abaluudega umbes ühepikkused. 
Kämblad (kämblaliigesed): Tugevad. 
Esikäpad: Ümarad. Lähestikku asetsevate ning hästi 
kaardunud varvastega. 
TAGAJÄSEMED: Tugevad ja lihaselised. 
Põlveliigesed: Mõõduka nurgaga. 
Kannaliigesed: Hästi madala asetusega ja hea nurgistusega. 
Tagakäpad: Ümarad. Lähestikku asetsevate ning hästi 
kaardunud varvastega. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Pingutuseta ning jõuline samm, hea ulatusega ja tugeva 
tagajalgade tõukega. Paralleelne. Liikumiskiiruse kasvades 
liiguvad jalad keskjoonele lähemale. 
 
KARVKATE 
 
KARV: Karvkate moodustub paljudest väikestest, tihedatest, 
käharatest ning vastu nahka liibuvatest lokkidest, mis katavad 
kere ühtlaselt alates kuklakühmust kuni sabaotsani. Aluskarv 
puudub ning karvavabasid laike kerel ei esine. Ülejäänud kere 
on kaetud lühikese karvaga. 
 
VÄRVUS: Must või maksapruun. 
 
SUURUS JA KAAL: 
Ideaalne turja kõrgus: 
Isased koerad: 67,5 cm (27 tolli). 
Emased koerad: 62,5 cm (25 tolli). 
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VEAD: 
 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks 
ning nende tõsiduse aste sõltub otseselt konkreetse kõrvalekalde 
ulatusest ning selle mõjust koera tervist ja heaolu silmas pidades 
ning koera võimekusest teha tavapärast tööd. 

 
 

DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
 

• Agressiivsus või liigne argus. 
• Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega 

koerad diskvalifitseeritakse. 
 
 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


