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TÕLGE: Peggy Davis.
PÄRITOLUMAA: Prantsusmaa.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 26.01.1983.

AVALDAMISE

KASUTUS: Hagijas väikeste loomade jahtimiseks.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 6:
Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud.
Alarühm 1.2:
Keskmisekasvulised hagijad.
Töökatsetega.
ÜLDMULJE:
Tasakaalustatud ning tugeva kehaehitusega koer, samas mitte
liiga raskepärane. Külje pealt vaadates peab väliselt sarnanema
hea kehaehitusega prantsuse hagijaga.
PEA:
Piklik, mitte liiga lai, kuklaluu hari ei ole liialt rõhutatud.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Pisut kaarjas, ent mitte liiga kumer.
Üleminek laubalt koonule: Nõrgalt väljendunud.
NÄOPIIRKOND:
Nina: Hästi pigmenteerunud. Ninasõõrmed hästi avatud.
Koon: Mõõdukalt piklik ning pisut otsa suunas kitsenev,
koonuselg on sirge või pisut kumer.
Mokad: Ülahuul katab tihedalt alahuult.
Silmad: Suured ja pruunid. Ilme mahe, ent samas elav.
Kõrvad: Hea asetusega silmade joonest pisut allpool. Painduvad,
pisut pööratud, keskmise laiusega ning ulatub umbes kahe
sõrmejämeduse kaugusele ninaotsast.
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KAEL:
Puhas, ilma kaelavoldita.
KERE:
Selg: Tugev ja sirge.
Nimme: Üsna lühike ja lihaseline.
Laudjas: Pisut kaldus ja üsna pikk.
Rindkere: Madala asetusega ning ulatub vähemalt
küünarliigeseni. Hästi arenenud. Roided on pikad ja mõõdukalt
ümarad.
Küljed: Üsna täidetud, pisut tõusva joonega, ent ei jäta
hurdalikku muljet.
SABA:
Keskmise pikkusega, üsna peenike. Moodustab nimmeosa
loomuliku pikenduse. Saba on kaetud paksu karvaga, ent
sabaotsa osas ei ole pikemaid ning karmimaid eemalehoidvaid
karvu (nagu viljapea).
JÄSEMED:
ESIJÄSEMED:
Piisavalt tugevad, laiad ning sirged.
Õlad: Abaluud on pikad, lamedad ning kaldus. Rinnakorviga
hästi seotud.
TAGAJÄSEMED:
Reied: Lihaselised ja sügavad.
Kannad: Pisut kaldus ning üsna maapinna lähedal asetsevad.
KÄPAD:
Puhtad ja liibuvad.
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NAHK:
Õhuke, ilma voltideta, tugev.
KARVKATE:
KARV:
Lühike, tihe ja sile.
VÄRVUS:
• Kolmevärviline: valge ja must erksavärviliste pruunide
märkidega. Nina on must.
• Valge ja must helepruunide märkidega. Nina on must.
• Kahevärviline: valge ja oranž. Nina on pruun (tubakas).
SUURUS:
Turja kõrgus: 48-56 cm.
Silmapaistvate tõu esindajate puhul on lubatud kõikumine
mõlemas suunas 2 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.
• Kõik hagijate puhul levinud vead.
• Liiga lühike või liiga suur pea.
• Ümar pea.
• Libliknina.
• Kandiline koon.
• Alahambumus või ülehambumus.
• Liiga rõhutatud mokad.
• Esiletungivad silmad, heledad silmad.
• Liiga kõrge asetusega, liiga laiad, lühikesed või liibuvad
kõrvad.
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Liiga lühike kael. Kaelavolt.
Silindrikujuline kere.
Liiga lihaselised õlad.
Robustne saba. Saba tipuosas esinevad pikemad ja karmimad
ning pisut eemalehoidvad karvad (nagu viljapeal).
• Lõdvad nahavoldid.
•
•
•
•

Selgete füüsiliste ja käitumuslike kõrvalekalletega koerad
diskvalifitseeritakse.
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit.

Tõlge: Multilingua büroo.

FCI Standard nr 325/28. 04. 1997
EESTI KENNELLIIT

