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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia. 
 
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 13.10.2010. 
 
KASUTUS: 
Linde lenduajav koer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 8: Retriiverid, linde lenduajavad koerad ja veekoerad 
Alarühm 2: Linde lenduajavad koerad. 
Töökatsetega. 
 
ÜLDMULJE: 
Tugeva kehaehitusega, aktiivne ja energiline koer, kellele 
iseloomulik liikumine on otsusekindel veerev samm, mida ei 
esine ühelgi teisel spanjelil. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
Loomupärase töövõimega, kasutatakse saagi otsimiseks 
rasketes maastikutingimustes. Leebe iseloomuga.  
 
PEA: 
Heas tasakaalus. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Lai, kõrvade vahel on mõõdukas kumerus. Ei ole lame 
ega õunakujuline, keskel on vagu. Kulm on üsna kortsus. 
Kuklakühm on kindla joonega, ent mitte terav. 
Üleminek laubalt koonule: Rõhutatud. 
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NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Ninasõõrmed on hästi arenenud ja värvuselt 
maksapruunid. 
Lõuad/hambad: Tugevad lõuad. Perfektne, korrapärane ja 
täielik käärhambumine, mis tähendab seda, et ülemised 
hambad katavad alumisi ja väljuvad lõualuust otse. 
Silmad: Pähkelpruunid, üsna suured. Ei ole pungis. Pehme 
ilmega ning pilkkile ei paista üldse või paistab ainult natukene. 
Kõrvad: Paksud, üsna suured ja sagarikujulised. Üsna madala 
asetusega pisut silmadest kõrgemal. Ripuvad kolju lähedal. 
  
KAEL: 
Pikk, tugev ja kergelt kumer. Pead ei kanta eriti palju 
seljajoonest kõrgemal. Pisut rippuva nahaga, silmatorkava 
pikema karvaga kaela alaosas ja eesrinnal („põll“). 
 
KERE: 
Kogu kere on tugev ja ühtlane, talje ei ole turja ja puusade 
vahel nähtav. 
Selg: Hästi arenenud ja lihaseline nii sügavuses kui laiuses. 
Nimme: Hästi arenenud ja lihaseline nii sügavuses kui 
laiuses. 
Rind: Sügav ja hästi arenenud. Ei ole liiga ümar ega lai. 
Tagumised roided peavad olema sügavad. 
 
SABA: 
Varem oli 13-18 cm pikkuseks kupeeritud saba kohustuslik. 
Kupeeritud: Madala asetusega, ei kanta kunagi seljajoonest 
kõrgemal. Saba on kaetud paksu karvaga, ent mitte pika 
ehiskarvaga. 
Kupeerimata: Madala asetusega, keskmise pikkusega, ei kanta 
seljajoonest kõrgemal. Otsa suunas läheb järk-järgult 
peenemaks ning on kaetud mõõduka ehiskarvaga. Sellele tõule 
on tüüpiline ergas sabahoid. 
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JÄSEMED 
ESIJÄSEMED: 
Õlad: Kaldega ja vabad. 
Küünarvarred: Jalad on üsna lühikesed ja tugevad. Hea 
luustikuga ja lihaselised. 
Randmed (randmeliigesed): Suured ja tugevad. 
Kämblad (kämblaliigesed): Lühikesed ja hea luustikuga. 
Esikäpad: Ümarad, heade padjanditega, varvaste vahel 
märgatav ehiskarv. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Üldmulje: Lühikesed ja tugevad, hea luustikuga jalad. 
Tagajalad ei ole esijalgadest lühemad ega ole liiga nurgitunud. 
Reied: Tugeva luustikuga ja lihaselised. 
Pöiad (pöialiigesed): Kannad on suured ja tugevad. 
Tagakäpad: Ümarad, heade padjanditega, varvaste vahel 
märgatav ehiskarv. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Tõule tüüpiline nii eest kui tagant, silmatorkav rulluv samm. 
 
KARVKATE 
KARV: Rikkalik ja lame karv, mis ei tõmbu lokki. Paksu 
ilmastikukindla aluskarvaga. Kõrvad on kaetud pehme ja 
lainelise, ent mitte liiga lopsaka karvaga. Esijalad ja tagajalad 
on kaetud mõõduka ehiskarvaga. 
 
VÄRVUS: Sügav kuldne maksapruun. Otsa suunas omandab 
karv kuldse tooni. Domineerivaks värvuseks on kuldne. Tume 
maksapruun või lillakaspruun ei ole soovitav. 
 
SUURUS JA KAAL 
Ideaalne turja kõrgus: 38-41 cm. 
Kaal: Umbes 23 kg.  
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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 ja liigne argus. 
• Füüsilisi ja käitumuslikke kõrvalekaldeid näitavad koerad 

diskvalifitseeritakse. 
 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 
 
Viimased muudatused on märgitud rasvases kirjas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


