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TÕLGE: Peggy Davis, täiendanud Dr. J.-M. Paschoud 
 
PÄRITOLUMAA: Prantsusmaa. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 27.01.1983. 
 
KASUTUS: Hagijas. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 6:  Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud. 
Alarühm 1.1:  Suurekasvulised hagijad. 
Töökatsetega. 
 
ÜLDMULJE: 
Üsna tugev koer. Pea kuju on inglisepärasem kui tema 
kolmevärvilistel sugulastel. 
 
PEA: 
Üsna lühike ja lai. 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Üsna lai ja lame, ilma kuklakühmuta. Kulmukaared ei ole 
esiletungivad. 
Üleminek laubalt koonule: Hästi väljendunud. 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Must või oranžikaspruun. 
Koon: Koonuselg on üsna lühike. 
Huuled: Ulatuvad üle alalõua ning annavad koonule pisut 
kandilise kuju. 
Silmad: Suured, pruunid ja tumedad. 
Kõrvad: Üsna laia asetusega silmadega ühel joonel või pisut 
kõrgemal. Üsna paksud, pisut sissepoole pööratud ning 
võrdlemisi lühikesed. 
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KAEL: 
Sirge, väikese voldiga. 
 
KERE: 
Selg: Lai ja lihaseline. 
Nimme: Lai ja üsna lühike. 
Laudjas: Üsna ümar. 
Rind: Üsna sügav ning madala asetusega. Roided on pikad ja 
kergelt ümarad. 
Küljed: Hästi täidetud. 
 
SABA: 
Üsna pikk, mõnikord on saba otsas mõned pikemad ja karmimad 
ning pisut eemalehoidvad karvad (nagu viljapeal). 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Tugevad, laiad ja vertikaalsed. 
Õlad: Asetsevad rinnaku lähedal ning on hea lihastikuga. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Reied: Lihaselised ja massiivsed. 
Kannaliigesed: Kergelt kaldus ning maapinna lähedal asetsevad.  
 
KÄPAD: 
Üsna ümarad. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Kerge. 
 
NAHK: 
Valge, oranžide või kollaste laikudega. 
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KARVKATE 
KARV: 
Lühike ja mitte liiga paks. 
VÄRVUS: 
Valge sidrunkollasega või valge oranžiga tingimusel, et oranž 
toon ei ole nii tume, et tundub punane. 
 
SUURUS: 
Turja kõrgus: 60-70 cm. 
 
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. 

• Kehaehituse vead. 
• Libliknina. 
• Liiga peenike koon. 
• Alahambumus või ülehambumus. 
• Heledad silmad. 
• Liiga suur kaelavolt. 
• Kõver saba või küljele kalduv saba. 
• Karvkatte värvus ei kattu eelpoolmainitud värvustega 

(must või punane karv). 
 

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. 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


