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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia.
KEHTIVA
ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 24.06.1987.

AVALDAMISE

KASUTUS: Terjer.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 3: Terjerid.
Alarühm 2: Väiksed terjerid.
Töökatseteta.
ÜLDMULJE
Silmatorkav, kauni siidise karvaga kaetud ning suurte, tarkade ja
aruka ilmega silmadega pea, mis tasakaalustab pikka ja madalat
nirgilikku keha. Lühikesed tugevad jalad, ilmastikukindel karvkate.
KÄITUMINE/ISELOOM
Jahihimuline ja töise loomuga terjer. Iseseisev, äärmiselt arukas,
otsusekindel, visa, tundlik, südamlik ja väärikas.
PEA
Tugeva ehitusega pea, ent suuruselt koeraga heas proportsioonis.
Lihastik on erakordselt hästi arenenud, eriti ülalõualihased.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Lai, silmade suunas kitsenev. Vahemaa silma sisenurgast kolju
tagumise osani on sama pikk kui kõrvadevaheline vahemaa. Otsmik
on hästi kumer. Pea on kaetud pehme siidise karvaga, mis ei piirdu
vaid „karvatutiga“ (topknot).
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Must.
Koon: Koonu proportsioon kolju suhtes on kolm viiele. Koonu otsas
on umbes 2,5 cm laiune (1 toll) karvadeta laik suunaga tahapoole nina
otsast silmade suunas.
Põsed: Vähehaaval kitsenevad sügava ning tugeva koonuni.
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Lõuad/hambad: Tugevad lõuad. Perfektne, korrapärane ja täielik
käärhambumine, mis tähendab seda, et ülemised hambad katavad
alumisi ja väljuvad lõualuust otse. Kõik kõrvalekalded on väga
ebasoovitavad.
Väga tugevad hambad, eriti kihvad, mis on nii väikse koera kohta
ebatavaliselt suured. Kihvad haakuvad teineteisega hästi, mis tagab
võimalikult tugeva haarde ja kinnihoidmisjõu. Suu on seest must või
tume.
Silmad: Sügava tumeda pähkelpruuni tooniga. Teineteise suhtes laia
asetusega ning madalal. Suured, säravad, täidetud ja ümmargused, ent
mitte esitungivad.
Kõrvad: Rippuvad, hästi taga asetsevad, teineteise suhtes kauge
asetusega, kolju suhtes madalal. Ripuvad põskede lähedal, kõrvajuure
juures kergelt eenduvad. Alt laiad ning kitsenevad peaaegu tipuni
välja. Kõrva eesmine serv langeb täies ulatuses peaaegu otse. Kõrva
kõhr ja nahk on väga õhukesed. Kõrva pikkus 7,5-10 cm (3-4 tolli).
Kõrva värvus on kooskõlas karvkatte värvusega. Pipravärvi koer on
kaetud pehme, sirge ja tumeda karvaga (mõningatel juhtudel peaaegu
musta karvaga).
Sinepivärvi koeral on sinepikarva kõrvad, tooni võrra tumedamad kui
karvkate, ent mitte mustad. Mõlemat värvi koeral peab kõrvade otsas
olema peenike karvatutt, mis saab alguse umbes 5 cm (2 tolli)
kaugusel kõrva otsast, mis on pea peal olevaga karvatutiga (topknot)
peaaegu sama värvi ja sama tekstuuriga ning see annab kõrvale
selgetipulise välimuse. See ei pruugi tekkida enne koera kaheaastaseks saamist.
KAEL
Väga lihaseline, hästi arenenud ning tugev, väga jõuline. Hästi
asetunud õlgadele.
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KERE
Pikk, tugev ja painduv.
Selg: Õlgade juurest üsna madal ning kerge kaldega allapoole, nimme
kohal on kaldega proportsionaalne kumerus, mis on sujuvalt langeva
joonega nimme kõrgeimast punktist kuni sabajuureni. Tugeva
lihastikuga selgroog.
Rind: Hästi arenenud ning madala asetusega esijalgade vahel.
Roided: Hästi kaardunud ja ümarad.
SABA
Üsna lühike, 20-25 cm (8-10 tolli), sabajuur on üsna jäme, esimesed
10 cm (4 tolli) läheb veel jämedamaks ning seejärel peeneneb tipu
otsani. Ei ole kõver ega rõngas, vaid idamaise mõõga kujuliselt
kumer, erutatud olekus sabajuurega risti. Ei ole liiga kõrge ega liiga
madala asetusega. Kui koer ei ole erutatud, kantakse saba uljalt pisut
kerest kõrgemal.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED: Esijalad on lühikesed väga hästi arenenud lihastega ja
luustikuga. Jalad on üksteisest kauge asetusega ning rinnakorv on
nende vahel üsna madalal. Kõverad jalad on väga ebasoovitavad.
Õlad: Hästi tahapoole suunatud, aga mitte raskepärased.
Küünarvarred: Rinnaga ühel joonel.
Esikäpad: Seistes suunaga ettepoole või pisut väljapoole.
TAGAJÄSEMED: Tagajalad on pisut pikemad kui esijalad,
teineteisest üsna kauge asetusega, ent mitte ebaloomulikult välja
sirutatud.
Reied: Hästi arenenud.
Põlveliigesed: Nurgitunud.
Kannaliigesed: Madala asetusega. Juhul, kui on lisavarbaid, siis need
tavaliselt eemaldatakse.
Tagakäpad: Ümarad ja heade padjanditega. Tagakäpad väiksemad kui
esikäpad. Küüned on tumedad, ent nende värvus võib erineda sõltuvalt
karvkatte värvist. Lamedad või avatud käpad on väga ebasoovitavad.
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KÕNNAK/LIIKUMINE
Tugev ja sirge tagajalgade tõuge, mis tagab voolava ning vaba ja
kerge sammu. Esijalgade liikumine hea ulatusega ettepoole.
Paindumatu, jäik, hüplev või põiklev samm on äärmiselt ebasoovitav.
KARVKATE
KARV: Selle tõu puhul väga oluline joon. Topeltkarv, mis koosneb
pehmest linase tekstuuriga aluskarvast ning karmimast pealiskarvast,
mis ei ole traatjas, ent tundub käega katsudes üsna karm. Karv ei tohi
„langeda“ seljale, vaid asetsema nö. pintslitõmmetena, mille põhjustab
tugevama karva tungimine läbi pehmema aluskarva. Esijalgadel on 5
cm (2 tolli) pikkune karv. Saba pealmine osa on kaetud traatja
karvaga, saba alumise poole karv ei ole nii traatjas, vaid on pehmem.
VÄRVUS: Pipar või sinep.
• Pipar: Värvitoonid varieeruvad tumedast sinkjasmustast heleda
hõbehallini. Eelistatud on sinna vahemikku jäävad värvitoonid.
Kere värvus levib üle õlgade ja puusade ning sulandub sujuvalt
jalgade ja käppade värvusesse, mis varieerub sõltuvalt kere
karvkatte värvist rikkalikust pruunist kahvatu kollakaspruunini.
Rikkalik hõbevalge „karvatutt“ (topknot) pealael.
• Sinep: Varieerub punakaspruunist kahvatu kollakaspruunini.
Rikkalik kreemvalge „karvatutt“ (topknot) pealael, jalad ja käpad
tumedamat tooni karvaga kui pea.
Mõlema värvuse puhul on karv esikäppadel pisut heledam kui karv
jalgade esiküljel. Mõningane valge karv rinnal ja valged küüned on
lubatud. Valged käpad on ebasoovitavad. Karv saba alumisel küljel on
heledam kui ülemisel, mis omakorda peab olema kere karvkattest
tumedam.
KAAL: 8-11 kg (18-24 naela) heas töökonditsioonis koerte puhul.
Väiksem kaal on eelistatud.
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VEAD: Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda
vigadeks ning nende tõsiduse aste sõltub otseselt konkreetse
kõrvalekalde ulatusest ning võimalikust mõjust koera tervisele ja
heaolule.
Füüsilisi ja käitumuslikke
diskvalifitseeritakse.

kõrvalekaldeid

näitavad

koerad

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

Tõlge: Multilingua büroo.
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