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FCI – Standard nr 96 /  05. 01. 1996  /  D  

 
 
 

RAFEIRO do ALENTEJO 
 

(Rafeiro do Alentejo) 
 
 

TÕLGE : Dr. J.-M. Paschoud ja pr B.Binder-Gresly (saksa keelde). 
 
PÄRITOLU: Portugal. 
 
KEHTIVA  ORIGINAALSTANDARDI  AVALDAMISE  
AEG: 

   13. 09. 1967. 
 
KASUTUS: Suurepärane maja ja õue valvekoer 
Alentejost. Ta on väga vajalik ka karja kaitsjana. Päevasel 
ajal on ta vähem valvas, kuid võõraste suhtes ähvardav. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
 
Rühm 2 
Pinšerid ja šnautserid, molossid ja šveitsi alpi karjakoerad  
 
Alarühm 2.2  
Molossid, Mäestikukoerad. 
 
 
Töökatseteta. 
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ÜLDMULJE :  
Suureformaadiline koer, jõuline, jäme ja täidlane. Tema 
silueti profiiljooned on veidi kumerad ja kogu kehaehitus 
on pigem pikk kui lai. 
 
PEA :  
Sarnaneb karu peaga; kolju on ülaosast lai, vähem lai ja 
kumer alaosast. Sobivas vastavuses kehavormidega. 
 
PEAPIIRKOND :  
Kolju : Lai, nii pikisuunas kui laiuti kumerdunud; 
sarnakaared ei ole väga esiletulevad; laubavagu silmade 
vahel ja neist ülalpool ei ole eriti tugevalt väljendunud, 
kuklakühm on mõõdukas. Kõrvade vahel on kolju ühtlaselt 
veidi ümardunud. 
Üleminek laubalt koonule : Väga mõõdukalt väljendunud; 
lauba ja koonuselja ülemistel profiiljoontel on tendents 
kulgeda erinevas suunas.  
 
NÄOPIIRKOND :  
Ninapeegel : Ovaalne, nii ülalt alla kui ka eest tahapoole 
kergelt tömbi kujuga, tumedat värvi. 
Koon : Ninaselg on sirge, läbilõikelt kumer; koon on veidi 
lühem koljuosast; keskmise laiusega. 
Mokad : Eestpoolt kergelt kumerad, selge vaoga; 
ülamokad katavad alumisi, paksud, tihedad, veidi 
ümardunud alumise servaprofiiliga. 
Lõuad : Tugevad ja hästi arenenud, hea hambumusega. 
Silmad : Rahuliku ilmega; asetsevad orbitaalkaarega 
samal kõrgusel. Tumedat värvi, horisontaalse asetusega, 
ellipsikujulised, väikesed. Silmalaud on tumeda 
pigmendiga. 
Kõrvad : Keskmisel kõrgusel asetsevad, külgsuunas 
voldiga laskuvad ja väheliikuvad. Kui koer on 
tähelepanelik, pöörduvad volti jäävad kõrvad tüvest 
ettesuunas ning pikisuunas voldid muutuvad ilmekamaks.  
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Kolmnurgakujulised, väikesed, tüvest kitsad; nende laius 
kinnituskohal vastab umbes kõrvalehe pikkusele 
keskjoonelt. 
 
KAEL :  
Sirge, lühike, jõuline, hästi õlgadega liituv. Mõõdukalt 
väljendunud kaelalotiga. 
 
KERE :  
Tugev, hästi lihaseline, pikk ja volüümikas, kergelt laskuv, 
kumerajooneline; alajoon on nii eest tahasuunas kui ka alt 
ülespoole veidi tõusev. 
Selg : Sirge, seejärel veidi tõusev; pikk. 
Nimme (lanne) : Keskmise pikkusega, sirge; lai ja veidi 
kumerduv. Hästi lihaseline. 
Laudjas : Keskmise pikkusega, üldolemusega sobiva 
pikkusega, lai ja kõrge, veidi laskuv. 
Eesrind : Vaid veidi esileulatuv, lai. 
Rindkere : Sügav, lai, pikalt taha ulatuv; rinnakuluu on 
peaaegu horisontaalne. Roided on sirged, veidi kaldus 
asetusega. 
Alajoon ja kõht : Üldolemusega sobiv, mitte hurdalikult 
nöördunud. Alajoon moodustab rinnakuluu pikenduse. 
 
SABA :  
Asetseb keskmisel kõrgusel, jäme, pikk, kaardunud, tipus 
moodustab tugeva keeru, kuid mitte konksus; rahulikus 
olekus ripub kannaliigesest allapoole ulatudes; erutumise 
korral võib olla rõngasse keerdunud. 
 
JÄSEMED : 
 
ESIJÄSEMED :  
Jõulised, laia asetusega esijalad, nii eest kui küljelt 
vaadates sirged ja püstised. 
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Õlad ja õlavarred : Tugevad, keskmise pikkusega; 
labaluud asetsevad teineteise suhtes tunduvalt eemal ja 
on vaid veidi kaldus; hästi arenenud ja lihaselised. 
Labaluu ja õlavarre vaheline liiges on nürinurkne. 
Küünarvarred : Püstised, pikad, jämedad ja hästi 
lihaselised. 
Randmeliigesed : Kindlad. 
Kämblad : Tugevad, keskmise pikkusega, veidi kaldus.  
Esikäpad : Mitte harali varvastega; varbad on paksud, 
tihedalt kooshoiduvad, pikad ja mitte oluliselt võlvunud; 
küüned on vastupidavad, võivad olla erinevat värvi ja see 
sõltub karvkatte värvusest; käpapadjandid on paksud ja 
vastupidavad. 
 
TAGAJÄSEMED :  
Jõulised, laia asetusega tagajalad, nii tagant kui küljelt 
vaadates sirged ja püstised. 
Reied : Pikad, laiad, vähemärgatava lihastikuga. 
Sääred : Lihaselised, kergelt kaldu, keskmise pikkusega. 
Kannaliigesed : Keskmisel kõrgusel, keskmise pikkusega, 
kuivad; kannaliigesed on keskmiselt nurgitunud. 
Pöiad : Jämedad, keskmise pikkusega, veidi viltused; 
peavad esinema liht- või topeltkannused. 
Tagakäpad : Sarnased esikäppadega. 
 
LIIKUMINE :  
Liikumine on raskepärane, aeglane ja rulliv. 
 
NAHK :  
Nahk on paks ja veidi lõtv. Nii nähtavad kui ka varjatud 
limaskestad on kas osaliselt või täiesti pigmenteerunud. 
 
KARVKATE :  
 
KARV : Lühike või eelistatumalt poolpikk; paks, sile, kuni  
varvasteni ühtlaselt jaotunud. 
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VÄRVUS : Must, hundihall, liivakarva või kollane; 
nimetatud värvused koos valgete värvimärgistega või 
valge nimetatud värvi laikudega, kas kirju, triibuline või 
vöödiline. 
 
SUURUS JA KEHAKAAL : 
 
Turjakõrgus :  66 kuni 74 cm isastel, 

  64 kuni 70 cm emastel. 
Kehakaal :  40 kuni 50 kg  isastel, 
    35 kuni 45 kg  emastel. 
 
 
Tõu tüüpilise esindaja mõõdud ja kehakaal 
 
Pea 
Koljuosa pikkus   15  cm 
Koljuosa laius    13,5  cm 
Koonuosa pikkus   10 cm 
Rindkere 
Rinna ümbermõõt   86 cm 
Rinna laius    21  cm 
Rinna sügavus    31 cm 
Ülajoon 
Kere pikkus    65  cm 
Kere laius     15  cm 
Pikkused 
Kogu kere    76 cm 
Saba      46  cm 
Kõrgused 
Turjakõrgus    73 cm 
Esijala pikkus    38 cm 
Puusakõrgus    73  cm 
Kehakaal     47,5 kg 
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VEAD :  
Iga kõrvalekallet eeltoodud punktidest tuleb käsitleda 
veana, mille aste sõltub otseselt kõrvalekalde ulatusest. 
Eriti  
�� Halb üldmulje, kurtumus, rasvumine. 
�� Teravnev ninapartii, sirgelt tömbi tipuga nina. 
�� Pikk koonuselg. 
�� Loti puudumine. 
�� Järsult laskuv laudjas. 
�� Liiga kõrgele või liiga madalale kinnitunud saba, 

rahulikus olekus keerduv saba. 
�� Halvas seisundis karvkate. 
�� Üldiselt kerge kehaehitus. 

 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD : 
�� Kitsas ja pikk pea. 
�� Lame ja kitsas laup. 
�� Ülemäära pikk koon, kumera profiiliga. 
�� Üle- või alahambumus. 
�� Heledad, omavahel erineva suuruse või värviga, või 

osaliselt kolmanda lauga kaetud silmad. 
�� Liiga kõrgel või liiga madalal asetsevad, suured, 

ümarad kõrvad. 
�� Kupeeritud saba, sünnipärane töbisaba, saba 

puudumine (Anourie). 
�� Lühikarvalisus. 
�� Musta pigmendi puudumine ninapeeglil, sõõrmetes, 

koonul või mokkadel. 
 
PUNKTITABEL 
 
Üldmulje   20 
Pea    15 
Silmad     5 
Kõrvad     5 
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Kael     10 
Kere     10 
Jäsemed    15 
Saba    10 
Karvkate    10 
 
Kokku            100 
 
 
 
 
 
Märkus : Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja 
täielikult munandikotti laskunud munandit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maret Kärdi tõlge 
saksakeelsest originaalist, november 2003 
heaks kiidetud EKL juhatuses 17.06.2004 protokoll nr 6 
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