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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia.
KEHTIVA
ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 24.06.1987.

AVALDAMISE

KASUTUS: Terjer.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 3: Terjerid.
Alarühm 2: Väiksed terjerid.
Töökatseteta.
ÜLDMULJE: Kiire, valvas, töise loomu ning loomuliku välimusega.
Keharaskus on esikäppadel. Tugevad jäsemed. Sügavad roided, vaba
liikumine. Ilmastikukindel karv.
KÄITUMINE/ISELOOM: Muljetavaldav oma aktiivse hoiaku,
vastupidavuse ning jahiinstinktiga. Kartmatu ja rõõmsameelne
iseloom. Enesekindel, ent mitte agressiivne.
PEA
Väike, ent kerega proportsioonis. Rikkaliku karvaga.
KOLJUPIIRKOND
Kolju: Lai. Selgelt väljendunud silmadevahega.
Üleminek laubalt koonule: Selgelt väljendunud.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Must.
Koon: Jõuline.
Lõuad/hambad: Suured hambad. Tugevad, ent mitte pikad või
raskepärased lõuad. Korrektne, ühtlane ja täielik käärhambumus, mis
tähendab seda, et ülemised hambad katavad alumisi ja väljuvad
lõualuust otse.
Silmad: Üksteisest kauge asetusega, keskmise suurusega, tumedad
pähkelpruunid. Pisut aukus puhmas kulmudega.
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Kõrvad: Väiksed, terava otsaga, hästi kantud ja kikkis. Mitte liiga
lähestikuse asetusega ja mitte liiga karvased.
KAEL
Hea asetusega, ei ole lühike.
KERE
Selg: Tasane, keskmise pikkusega.
Nimme: Tugev ja nõtke.
Rind: Hästi kaarduvad sügavad roided.
SABA
Lühike, tasakaalus, karvane, ent mitte pika karvaga. Mitte liiga kõrge
või madala asetusega. Kantakse uljalt, ent mitte otsaga selja poole.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED: Esijäsemed on keskmise pikkusega; tugeva, kuid
mitte raskepärase luustikuga. Kaetud kareda karvaga.
Õlad: Kaldega.
Küünarnukid: Ei ole kunagi väljapoole pöördunud.
TAGAJÄSEMED:
Reied: Väga tugevad ja lihaselised.
Põlveliiges: Hea nurgaga, ent mitte liiga suure nurgaga.
Kannaliigesed: Hästi madala asetusega, tagantvaates ei ole sisse- ega
väljapoole pööratud.
KÄPAD: Esikäpad, mis on suuremad kui tagakäpad, võivad olla pisut
väljapoole pööratud. Paksud ja tugevad padjandid. Õhukesed, kitsad
või harali varvastega käpad ning pikad küüned ei ole lubatud.
KÕNNAK/LIIKUMINE
Väga vaba samm. Esijalad sirutuvad hästi ette. Tugev tagajalgade
tõuge. Kannad ei ole liiga lähestikku ega üksteisest liiga kaugel.
KARVKATE
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KARV: Väga oluline. Ilmastikule hästi vastupidav. Peab olema
topeltkarv. Pealiskarv on rikkalik, karm, ent mitte jämedakoeline.
Aluskarv lühike, pehme ja liibuv. Avatud karvkate ei ole lubatud.
Kerge lainelisus lubatud.
VÄRVUS: Kreemvalge, nisukarva, punane, hall või peaaegu must.
Brindle toonide esinemine kõikides nendes värvustes on
aktsepteeritav. Ei ole üleni must või valge või must ja pruun.
Tumedad kohad nagu kõrvad ja koon on tüüpilised.
SUURUS JA KAAL
Turja kõrgus umbes 28-31 cm (11-12 tolli). Kaal vastavalt kõrgusele
ideaalis 6-7,5 kg (15- naela).
VEAD
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks ning
nende tõsiduse aste sõltub otseselt konkreetse kõrvalekalde ulatusest
ning võimalikust mõjust koera tervisele ja heaolule.
Füüsilisi ja käitumuslikke
diskvalifitseeritakse.

kõrvalekaldeid

näitavad

koerad

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

Tõlge: Multilingua büroo
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