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FCI-Standard nr.  307 / 03. 06. 1998 / GB 

 
 

AZAWAKH 
 

(AZAWAKH) 
 
 
 
TÕLGE :  Mrs. Peggy Davis  
 
PÄRITOLU:  Mali. 
 
EESTKOSTE : Prantsusmaa. 
 
KEHTIVA  ORIGINAALSTANDARDI  AVALDAMISE  
AEG: 
         22. 08. 1994. 
 
KASUTUS: Jahipidamine nägemismeele abil. Nomaadid 
nägid temas  nii seltsilist kui staatusesümbolit. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
 
Rühm 10 
Hurdad.   
 
Alarühm 3  
Lühikarvalised hurdad. 
 
Töökatseteta. 
 



AZAWAKH  nr 307   
  Rühm: 10 alarühm 3  
  Kinnitatud FCI: 22.08.1994  

 EESTI KENNELLIIT 

2 

 
LÜHIKENE  AJALOOLINE  ÜLEVAADE : 
Afro-aasia tüüpi Aafrika hurt mis toodi Euroopasse 1970-
ndatel aastatel. 
Ta pärineb Nigeeria keskosa tasandikelt, sealhulgas ka  
Azawakhi orust. Aastasadade jooksul on ta olnud Lõuna-
Sahara nomaadide saatjaks. 
 
ÜLDMULJE : 
Eriti kõrgejalgse ja elegantsena on azawakhi üldmulje 
ääretult peen. 
Õhukese ja kuiva naha alt on tema luustik ja lihased hästi 
nähtavad. 
Püstise ristkülikukujulise formaadiga väle hurt. 
 
OLULISED PROPORTSIOONID : 
��Kerepikkus / Turjakõrgus :      9 : 10. 
Emased võivad olla veidi pikemad. 
��Rinnasügavus / Turjakõrgus:  umbes  4 : 10. 
��Koonuosa pikkus / Peapikkus :     1 :  2. 
��Koljuosa laius / Peapikkus :        4 : 10.  
 
KÄITUMINE  / ISELOOM : 
 
Vilgas, tähelepanelik, distantseeruv, võõraste suhtes 
reserveeritud ja ei pruugi neid isegi ligi lasta kuid nendega  
keda ta omaks võtab, võib ta olla õrn ja südamlik. 
 
PEA : 
Pikk, peen, kuiv, lihvitud, üsna kitsas, kuid liialdusteta 
 
PEAPIIRKOND : 
Kolju : Peaaegu lame, üsna pikk. Kolju-osa laius peab 
olema selgelt väiksem poolest pea pikkusest.  
Kolju ja koonu ülajooned on sageli erisuunalised. 
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Kulmukaared ja laubavagu on vaid veidi märgatavad. 
Seevastu on kuklakühm  selgelt esiletungiv  ning 
kuklakumerus on märgatav.  
Üleminek laubalt koonule : Väga vähemärgatav. 
 
NÄOPIIRKOND : 
Ninapeegel : Ninasõõrmed on hästi avatud. Ninapeegel on 
kas must või pruun. 
Koon : Pikk, sirge, ettesuunas ilma liialdusteta ühtlaselt 
kitsenev. 
Lõuad / Hambad : Lõuad on pikad ja tugevad. 
Käärhambumus. 
Põsed : Lamedad. 
Silmad : Mandlikujulised, üsna suured. Silmade värv on 
tume või merevaiguvärvi. Silmalaugude servad on 
pigmenteerunud. 
Kõrvad : Üsna kõrge asetusega. Õhukesed, alati rippuvad 
ja lamedad, tüveosas üsna laiad ja pealigi hoidvad, mitte 
mingil juhul nn rooskõrvad. Kõrvad on veidi ümardunud 
tipuga kolmnurga kujulised. Huvi tärkamise  korral 
kerkivad kõrvad tüveosast.  
 
KAEL : 
Sihvakas, lihaseline, kergelt kaardus, pikk kael. 
Nahk kaelal on õhuke ilma nahavoltideta.  
 
KERE : 
Ülaliin : Peaaegu sirge, horisontaalne või puusade suunas 
veidi tõusev. 
Turi : Üsna märgatav. 
Nimme (lanne) : Lühike, kuiv ja sageli veidi kumerdunud. 
Puusanukid : Selgelt esiletungivad ning alati kas turjaga 
samal kõrgusel või veidi kõrgemal. 
Laudjas : Kaldus, kuid mitte liiga järsult laskuv. 
Eesrind : Mitte eriti lai. 
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Rindkere : Hästiarenenud pikkusega, sügav, siiski mitte 
küünarnukkideni ulatuv. Mitte liiga lai, kuid peab tagama 
südamele piisava mahukuse; seepärast ei või rinnakorv 
rinnaku suunas järsult aheneda.  
Roided : Pikad, nähtavad, allasuunas ühtlaselt ja kergelt 
kaardunud. 
Alajoon: Rinnakorvi alaliin on rõhutatud sujuva 
üleminekuga kõhujoonele, mis on nimme suunas väga 
kõrgele üles kaardunud. 
 
SABA : 
Madala asetusega, pikk, peenike, kuiv ja tipu suunas 
ahenev. Saba on kaetud samasuguse karvaga, nagu kere, 
ja sabaots on valge. 
Madalal kantud ja otsast kergelt kaarduv. 
Erutuse korral võib saba seljajoonest kõrgemale tõusta. 
 
JÄSEMED : 
 
ESIJÄSEMED : 
Üldmulje : Pikad, peened, peaaegu täies pikkuses 
vertikaalsed . Jalad suurepärase asetusega. 
Õlad : Pikad, kuivad ja lihaselised, külgvaates veidi kaldus 
asetusega. Abaluu-õlavarreluu nurk on väga avatud 
(ligikaudu 130°). 
Esikäpad : Ümara kujuga, kitsaste, tihedalt kokkusurutud 
varvastega; käpapadjandid on pigmenteerunud. 
 
TAGAJÄSEMED : 
Üldmulje : Pikad ja kuivad; Jalad täiesti vertikaalsed.  
Reied : Pikad, silmatorkava, kuiva lihastikuga. Vaagna-
reieluu nurk on väga avatud (ligikaudu 130°). 
Põlveliigesed : Reieluu ja sääreluu vaheline nurk on väga 
avatud (ligikaudu 145°). 
Pöiad : Kannaliigesed ja kannad on sirged ja kuivad, ilma 
lisavarvasteta. 
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Tagakäpad : Ümara kujuga. Käpapadjandid on 
pigmenteerunud. 
 
LIIKUMINE : 
Alati väga nõtke, kõnnil ja traavis eriti kõrge sammuga.  
Galopp on hüplev. Azawakh on üldmuljelt eriti kerge , isegi 
elastne. Tõuline liikumine on selle tõu puhul eriti oluline.  
 
NAHK : 
Õhuke, kogu kehal tihedalt liibuv. 
 
KARVKATE : 
 
KARV : 
Lühike, õhuke, kõhul peaaegu puudub. 
 
VÄRVUS : 
Fawn; märkidega jalgadel ja sabal. 
Lubatud on kõik värvitoonid alates heledast sooblist kuni 
tumeda fawn’ini. Näös must mask ja/või valge märk.  
Valge laik rinnal ja valge sabaots. 
Kõigil neljal jalal peavad olema valged “sokid”, iga käpa 
otsas on valge märgistuse olemasolu nõutav. 
Mustatriibuline värv (brindle) on lubatud. 
 
SUURUS JA  KAAL : 
 
Turjakõrgus :   Isased : 64 kuni 74 cm  
    Emased : 60 kuni 70 cm  
 
Kehakaal :  Isased : umbes 20 kuni 25 kg. 
    Emased : umbes 15 kuni 20 kg. 
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VEAD : 
 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodust tuleb lugeda vigadeks, 
mille aste hindamisel sõltub otseselt kõrvalekalde 
ulatusest.  
��Üldmulje raske. 
�� Liiga lai kolju. 
��Rõhutatud üleminek laubalt koonule. 
�� Liiga pikk keha. 
��Puusanukid turjast märgatavalt madalamal. 
��Märgatavalt depigmenteerunud ninapeegel. 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD : 
  
��Tüübi puudumine (eriti selline, mis viitab hiljutistele 

ristamistele teise tõuga). 
��Olulised anatoomilised vead, mis ei ole traumast 

põhjustatud. 
��Pärilik invaliidistav anomaalia. 
��Kõik ilmselgelt kunstlikult varjatud vead. 
��Üle- või alahambumus. 
��Heledad silmad, nn röövlinnupilk. 
��Rinnakorvi alaosas sissepoole kaarduvad roided, mis 

muudavad rinnakorvi  “viiulikasti” kujuliseks. 
��Ebastandartne karvkate. 
��Karm või poolpikk karv. 
�� Igasugune valge värvimärgise puudumine ühel või 

mitmel jalal. 
��Kõrvalekalle standardiga ettenähtud suurusest rohkem 

kui 3 cm võrra. 
��Ebakindel iseloom, paaniline või ründavalt agressiivne 

käitumine. 
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Märkus : Isastel peab olema kaks nähtavalt normaalselt 
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: 
Iren Naarits 
Katrin Raie 
Monica Kullarand 
Inglise keelsest originaalist, august 2006. 
heaks kiidetud EHL juhatuses 
heaks kiidetud EKL juhatuses 7.septemberil 2006 protokoll nr 10 


