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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 26.03.2009.

AVALDAMISE

KASUTUS: Kasutatakse karjana ratsajahil.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 6:
Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud.
Alarühm 1.1:
Suurekasvulised hagijad.
Töökatsetega.
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Inglise rebasehagija aretamisega on hoolega tegeletud juba
rohkem kui kaks sajandit. Inglismaa hagijate assotsiatsiooni
poolt välja antud tõuraamatute ajalugu ulatub juba 18.
sajandisse. Seega on inglise rebasehagija omanikul lihtne saada
informatsiooni oma koera põlvnemisliini kohta. Inglise
rebasehagijate aretamine on alati olnud ja on ka täna
rebasehagijate omanike käes, kes on ka hoolikalt jäädvustanud
kogu oma aretustegevuse. Hiljem andis Inglismaa Kennelliit
välja rebasehagija esialgse standardi. FCI tunnustas seda tõugu
1964. aastal. Suurbritannias on olnud üle 250 rebasehagija
karja.
ÜLDMULJE:
Heas tasakaalus, jõuline ja puhta lõikega.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Tugev ja vastupidav. Kaasasündinud jahitalendiga. Sõbralik, ei
ole agressiivne.
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PEA:
Heas tasakaalus.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Lame ja keskmise pikkusega.
Üleminek laubalt koonule: Veidi tuntav.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Avatud ninasõõrmed.
Koon: Pikk ja kandiline. Mõõdukalt arenenud mokad.
Lõuad/hambad: Tugevad lõuad. Perfektne, korrapärane ja
täielik käärhambumine, mis tähendab seda, et ülemised
hambad katavad alumisi ja väljuvad lõualuust otse.
Silmad: Keskmise suurusega, pähkelpruunid või pruunid.
Tähelepaneliku ilmega.
Kõrvad: Rippuvad ja peadligi hoidvad kõrvad, kõrge
asetusega.
KAEL:
Pikk, kergelt kaarduv. Hästi arenenud, ent mitte robustne.
KERE:
Selg: Lai ja ühtlane.
Nimme: Kergelt tõusva joonega tugev nimme.
Rindkere: Sügav, hästi kaarduvate roietega.
SABA:
Hea ning kõrge asetusega. Ulja hoiakuga, ent ei kanta kunagi
kõverdatult selja kohal.
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JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Esijalad on pikad, sirged ning tugeva luustikuga kuni
käppadeni.
Õlad: Hästi tahapoole suunatud, lihaselised, ent mitte liiga
raskepärased.
Kämblad (kämblaliigesed): Tugevad.
TAGAJÄSEMED:
Jõulised ja lihaselised. Hea luustikuga kuni käppadeni.
Põlveliigesed: Mõõduka paindega.
Kannad: Madala asetusega.
KÄPAD:
Ümarad, lähestikku asetsevate varvastega ning tugevad. Heade
padjanditega ning tugevate küüntega.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Vaba sammuga. Vastupidav ning suudab ka galopeerida.
Tugeva taganttõukega, ent liikumine ei tohi olla rulluva
sammuga.
KARVKATE
KARV: Lühike ja tihe. Ilmastikukindel.
VÄRVUS: Lubatud on kõik hagijate puhul aktsepteeritud
värvused ning märgised.
SUURUS:
Turja kõrgus umbes 58-64 cm.
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VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks
ning nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse
kõrvalekalde ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja
heaolule.
Füüsiliste
ja
käitumuslike
diskvalifitseeritakse.

kõrvalekalletega

koerad

NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit.

Tõlge: Multilingua büroo.
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