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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 28.07.2009.

AVALDAMISE

KASUTUS: Seisukoer.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 7:
Seisukoerad.
Alarühm 2.1: Briti ja iiri seisukoerad ja setterid. Setterid.
Töökatsetega.
ÜLDMULJE:
Sümmeetriline ja hästi tasakaalustatud kehaehitus, kaunilt
kaarduvad välised piirjooned. Tugev, kuid samas nõtke
välimus.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Aristokraatliku loomuga. Valvas. Jätab tugeva, vastupidava ja
kiire mulje. Sõbralik ja tasakaalukas.
PEA
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Keskmise laiusega, koonu pikkusega
proportsioonis. Silmatorkava kuklakühmuga.
Üleminek laubalt koonule: Hästi väljendunud.

heas

NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Tume, kuid sidrunkollase-valge karvkattega
koertel võib olla heledam. Ninasõõrmed on avarad, tundlikud
ja niisked.
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Koon: Kergelt nõgus, lõpeb ninasõõrmetega samal kõrgusel
ning jätab kergelt kausikujulise mulje. Silmade all on kerge
süvend.
Mokad: Hästi arenenud ja pehmed.
Lõuad/hambad: Tugevad lõuad. Perfektne, korrapärane ja
täielik käärhambumine, mis tähendab seda, et ülemised
hambad katavad alumisi ja väljuvad lõualuust otse.
Põsed: Põsesarnad ei ole rõhutatud.
Silmad: Asetsevad nii kuklakühmust kui ninasõõrmetest
võrdsel kaugusel. Säravad ning leebe ilmega. Pähklipruunid
või pruunid, vastavalt karvkatte värvusele. Ei ole liiga julge
ega jõllitava pilguga, samuti ei ole pilk suunatud ninaotsa.
Lauservad on tumedad, kuid sidrunkollase-valge karvkattega
koertel võivad olla heledamad.
Kõrvad: Kõrvalestad on õhukesed, üsna kõrge asetusega,
liibuvad vastu pead. Keskmise pikkusega ning otsast kergelt
teravad.
KAEL:
Pikk, lihaseline, veidi kaarduv. Puhta üleminekuga õlgadele.
Kaelal ei ole lõtva nahka.
KERE:
Nimme: Tugev, lihaseline ja kergelt kumer. Lühike.
Rindkere: Paraja laiusega, et anda südamele piisavalt ruumi.
Rinnakorv on hästi madala asetusega ning ulatub
küünarliigesteni. Hästi kaarduvad ning tahapoole hoidvad
roided, mis lamenevad veidi nimme suunas.
SABA:
Keskmise pikkusega. Sabatüvi on jäme, tipu suunas on saba
ahenev. Kaetud ühtlaselt tiheda karvaga ja kantakse
seljajoonega samal kõrgusel, ei ole ülespoole kaardus.
Liikumisel liputatakse hoogsalt küljelt küljele.
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JÄSEMED
ESIJÄSEMED: Esijalad on sirged ja tugevad, hästi ovaalsete
luudega. Seljakõõlused on tugevad ja nähtavad.
Õlad: Pikad, kaldega ning hästi tahapoole suunatud.
Randmed (randmeliigesed): Moodustavad küünarvarre sirge
jätku ning kaarduvad pisut sissepoole.
Kämblad (kämblaliigesed): Pikad, tugevad ja elastsed. Kerge
kaldega.
Esikäpad: Ovaalsed, lähestikku asetsevate ja kaarduvate
varvastega. Heade padjanditega.
TAGAJÄSEMED: Väga lihaselised. Puusanukid on üsna laia
asetusega ja silmatorkavad, ent ei ulatu seljajoonest kõrgemale.
Reied: Hea laiusega.
Põlveliigesed: Hea paindega.
Sääred: Hea laiusega.
Kannad: Hästi madala asetusega.
Tagakäpad: Ovaalsed, lähestikku asetsevate ja kaarduvate
varvastega. Heade padjanditega.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Sujuv ja maadhaarav.. Tugeva tagajalgade tõukega,
küünarnukid ei ole sisse- ega väljapoole pööratud. Kindlasti ei
tohi esijalgu kõrgele tõsta (nn hackney action).
KARVKATE
KARV: Peenike, lühike, kõva ja üle kere ühtlaselt jaotunud,
täiesti sile ja sirge, väga läikiv.
Sagedamini
esinevateks
värvusteks
on
VÄRVUS:
sidrunkollane valgega, oranž valgega, maksapruun valgega ja
must valgega. Ühevärviline ja kolmevärviline karvkate on
samuti lubatud.
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SUURUS JA KAAL:
Turja kõrgus:
Isased koerad:
63-69 cm.
Emased koerad:
61-66 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 ning koera võimekusest teha tavapärast tööd.
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
•
•

Agressiivsus või liigne argus.
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega
koerad diskvalifitseeritakse.

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

Tõlge: Multilingua büroo.
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