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TÕLGE: Pamela Jeans-Brown. 
 
PÄRITOLUMAA: Serbia. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 26.11.2002. 
 
KASUTUS: Hagijad. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 6:  Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud. 
Alarühm 1.2:  Keskmisekasvulised hagijad. 
 Töökatsetega. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
See kolmevärviline hagijas on sama päritoluga kui teised 
Balkani poolsaare hagijad. Teooria, et serbia kolmevärviline 
hagijas on lihtsalt üks serbia hagija vorme, lükati ümber 1946. 
aastal. Serbia hagijale anti eraldi tõu staatus ning selle kohta 
koostati ka esimene standard. Esimest korda oli tõug esindatud 
Belgradi rahvusvahelisel koertenäitusel 7-8. juunil 1950. aastal. 
FCI tunnustas tõugu ning andis serbia kolmevärvilise hagija 
standardi välja 25. juulil 1961. 
 
ÜLDMULJE: 
Keskmise suurusega ning robustse kehaehitusega koer. Tugeva 
iseloomuga, elav ning energiline. 
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 

• Kere pikkus mõõdetuna õlanukist istmikunukini on 
10% suurem kui turja kõrgus. 

• Pea pikkus on 45% turja kõrgusest. 
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KÄITUMINE/ISELOOM: 
Pühendunud, heatahtlik, elava loomuga ning usaldusväärne. 
Märkimisväärselt visa. 
 
PEA: 
Pikapealine (kitsas ning väga pikk kolju), sale. Kolju ja koonu 
ülajooned on erisuunalised. 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Eest- ja külgvaates kergelt ümar. Hästi väljendunud 
frontaalvaoga. Kuklaluu hari ei ole väga arenenud. 
Kõrvadevaheline kaugus on võrdne laubalõike ning kuklaluu 
harja vahelise kaugusega. Kulmukaared on peaaegu 
märkamatud. 
Üleminek laubalt koonule: Peaaegu märkamatu. 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Hästi arenenud, alati must. 
Koon: Kiilukujuline, lühem kui kolju. Koonu ja kolju pikkuse 
ideaalne suhe on 8,5:10. Koon on laubalõikest ninapeeglini 
järk-järgult kitsenev. Otsmik on sirge. Koonu küljejooned on 
koonduvad. 
Mokad: Peenikesed, liibuvad, keskmiselt arenenud. Üsna 
lühikesed ning koonu otsas ümarad. Huulte ääred peavad 
olema mustad. Ülahuul katab pisut alahuult. Suunurgad on 
tugevad. 
Lõuad/hambad: Tugevad lõuad. Ühtlane ja täielik 
käärhambumus. Tanghambumus on lubatud. 
Põsed: Lamedad. 
Silmad: Mandlikujulised, peaaegu ovaalse kujuga ning 
keskmise suurusega. Silmalaugude ääred on tumeda 
pigmendiga (eelistatult mustad). Iirise värvus peab olema 
võimalikud tume. 
Kõrvad: Kõrge asetusega, keskmise pikkusega. Ripuvad 
põskede lähedal. Keskmise suurusega. Kõrva tipp on kergelt 
ovaalse kujuga. Kõrvad on pigem õhukesed kui paksud. 
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KAEL: 
Tugev. Pikkus on umbes võrdne pea pikkusega. Ülajoon on 
kergelt kaarduv. Kaela kalle horisontaali suhtes on 45-50 
kraadi. 
 
KERE: 
Ristkülikukujuline. Pikkus on 10% turja kõrgusest suurem. 
Ülajoon: Sirge. 
Turi: Vaid kergelt väljendunud. 
Selg: Väga lihaseline, sirge, tugev ja pikk. 
Nimme: Väga lihaseline, umbes sama pikk kui laudjas. 
Laudjas: Kerge kaldega (20-25% horisontaali suhtes), tugevate 
lihastega, lai. 
Rindkere: Tugev. Rindkere kõrgus on pool turja kõrgusest, 
ümbermõõt on 20% turja kõrgusest suurem. 
Alajoon ja kõht: Ovaalne rinnakuluu on kergelt eenduv. 
Kõhujoon on pisut üles tõmmatud. 
 
SABA: 
Laudjaga ühel joonel. Tugev sabatüvi, otsa suunas läheb saba 
järk-järgult peenemaks. Ulatub kannaliigeseni. Kantakse 
kergelt ülespoole kaardus, saba ei tõsteta kunagi seljajoonest 
kõrgemale. Kaetud rikkaliku karvaga. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Üldmulje: Tugevad, sirged, hästi lihaselised ja paralleelsed. 
Abaluud: Õlavartega ühepikkused. Lihaselised, rindkerega 
hästi ühendatud. Moodustavad horisontaali suhtes 45-50 
kraadise nurga. 
Õlavarred: Asetsevad kere lähedal. Lihaselised ning 
abaluudega enam-vähem ühepikkused. Moodustavad 
horisontaali suhtes 45-50 kraadise nurga. 
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Küünarnukid: Asetsevad kere lähedal. Tugevad. Küünarnuki 
kõrgus maapinnast on 50% turja kõrgusest. 
Õlavarred: Sirged, tugevad ja heade lihastega. 
Randmed: Tugevad. 
Kämblad (kämblaliigesed): Tugevad, kerge kaldega (kuni 15 
kraadi vertikaali suhtes). 
Esikäpad: Kassikäpad. Tugevate ning lähestikku asetsevate 
varvastega. Küüned on tugevad, eelistatult mustad. Tumedad 
ning hästi arenenud padjandid. 
 
TAGAJÄSEMED: 
 
Üldmulje: Tugevad, sirged, hästi lihaselised ja paralleelsed. 
Reied: Tugevad, väga lihaselised ja sirged. 
Põlveliigesed: Tugevad, kere keskteljega paralleelsed. 
Põlveliigese nurk on umbes 120 kraadi. 
Sääred: Tugevate lihastega. Reitega ühepikkused. 
Kannad: Tugevad. Kannaliigese nurk 135-140 kraadi. 
Pöiad (pöialiigesed): Tugevad ja peaaegu vertikaalsed. 
Tagakäpad: Pisut pikemad kui esikäpad. Tugevad, lähestikku 
asetsevad varbad. Tugevad mustad küüned. Vastupidavad, 
elastsed ning musta värvi padjandid. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
 
Pika sammuga, energiline ning suure ulatusega. Eelistatud 
liikumisviis: harmooniline ning ühtlane vaba traav. 
 
NAHK: 
 
Elastne, hea pigmendiga. Terve kere ulatuses pingul. 
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KARVKATE 
 
KARV: Lühike, rikkalik, läikiv, keskmise paksusega, katab 
korralikult kogu kere. Aluskarv on üsna hästi arenenud. Karv 
on pisut pikem jäsemete tagakülgedel ning saba all. 
 
VÄRVUS: Põhivärvus on sügavpunane või rebasepunane 
musta mantli või sadulaga. Must värvus võib ulatuda peani, kus 
ta moodustab meelekohtadel mustad märgised. Valge täht peas 
ning piki koonu ulatuv lauk moodustavad kaela ümber ning 
allosas täieliku või osalise kaeluse. Rinnal on lubatud valge 
märgis, mis võib ulatuda rinnakuluuni ning kõhuni ja jalgade 
sisekülgedeni. Sabaots võib samuti olla valge. Valge värvus ei 
tohi aga katta rohkem kui kolmandikku kogu keha pinnast. 
 
SUURUS:  
Turja kõrgus: 
Isased:  45-55 cm. Ideaalne turja kõrgus on 51 cm. 
Emased: 44-54 cm. Ideaalne turja kõrgus on 49 cm. 
 
VEAD: 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks 
ning nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse 
kõrvalekalde ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja 
heaolule. 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 

• Agressiivsus ja närvilisus. 
• Üle- või alahambumus. 
• Puuduv hammas. Kahe eespurihamba 1 (2PM 1) 

puudumine on lubatud. 
• Helesinised silmad. 
• Liiga pikk kere. 
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• Rõngas saba. Liiga kõrgel kantud või selja kohal 
keerdus saba. Konksukujuline või kõverdunud sabaots. 

• Valgetel märgistel esineb põhivärvi laike. 
• Valge värvus katab rohkem kui kolmandiku kogu keha 

pinnast. 
• Neljanda värvuse esinemine. 
• Suurus ei vasta standardis määratud mõõtudele. 

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


