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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 28.07.2009.

AVALDAMISE

KASUTUS: Linde lenduajav koer.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 8: Retriiverid, linde lenduajavad koerad ja veekoerad
Alarühm 2: Linde lenduajavad koerad.
Töökatsetega.
ÜLDMULJE:
Rõõmsameelne,
kompaktne.

tugev

ja sportlik.

Heas

tasakaalus

ja

TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
Pikkus turjast maani on umbes sama, mis turjast sabajuureni.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Elav loomus ning pidev sabaliputamine loovad mulje kogu aeg
askeldavast koerast, eriti jälgi ajades. Ei karda kanda rasket
saaki. Rahulik ja kiinduv, samas tohutult elurõõmus ja
energiline.
PEA
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Hästi arenenud, kauni kujuga. Ei ole liiga peen ega liiga
robustne.
Üleminek laubalt koonule: Selgelt väljendunud, asub
kuklakühmu ja ninaotsa vahelise vahemaa keskkohas.
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NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Piisavalt lai, väga terava haistmismeelega.
Koon: Kandiline.
Lõuad/hambad: Tugevad lõuad. Perfektne, korrapärane ja
täielik käärhambumine, mis tähendab seda, et ülemised
hambad katavad alumisi ja väljuvad lõualuust otse.
Põsed: Ei ole esiletungivad.
Silmad: Ümmargused, aga mitte pungis. Tumepruunid või
pruunid, mitte kunagi heledad. Selliste karvakatte värvuste
nagu maksapruun, maksapruun kimmelpunasega (liver roan),
maksapruun valgega ning tume pähkelpruun puhul on silmade
värv vastavuses karvakatte värviga. Ilme on arukas ning õrn,
ent siiski valvas, erk ja rõõmus. Silmalaud on liibuvad.
Kõrvad: Sagarikujulised, madala asetusega, silmadega samal
joonel. Pehmed kõrvalestad ulatuvad ninaotsani. Kaetud pika,
sirge ja siidise karvaga.
KAEL:
Mõõduka pikkusega, lihaseline. Hea asetusega ning sulanduvad
hea kaldega õlgadesse. Puhas kael.
KERE:
Tugev ja kompaktne.
Ülajoon: Tugev, ühetasane, kerge langeva kaldega nimme
tagaosast sabajuureni.
Nimme: Lühike ja lai.
Rind: Hästi arenenud ja sügava rinnakorviga, ei ole eest liiga
lai ega liiga kitsas. Hästi kaarduvad roided.
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SABA:
Seljajoonest pisut madalama asetusega. Tegutsedes ulja
hoiakuga ning seljaga ühel joonel. Ei ole liiga püstine. Varem
oli kupeeritud saba tavapärane.
Kupeeritud: Mitte liiga lühike ega liiga pikk, et takistada
tegutsedes pidevat rõõmsameelset hoiakut.
Kupeerimata: Kergelt kumer, mõõduka pikkusega, kerega heas
proportsioonis luues tasakaalustatud üldmulje. Ideaalis ei ulatu
kannast allpoole. Tugeva sabajuurega ning läheb otsa suunas
peenemaks. Kaetud samasuguse tiheda karvaga nagu keregi.
Tegutsedes ulja hoiakuga, ei kanta seljajoonest kõrgemal ega
ka nii madalal, et tekiks pelglik üldmulje.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Hea luustikuga, sirged, ent piisavalt lühikesed ja jõulised.
Samas mitte nii lühikesed, et pärssida suuri pingutusi, mis on
sellele suursugusele ja sportlikule tõule iseloomulikud.
Õlad: Kaldega ja peened
Esikäpad: Tugevad, paksude padjanditega, kassilikud.
TAGAJÄSEMED
Laia asetusega, hästi ümarad, väga lihaselised. Hea luustikuga.
Põlveliiges: Hea paindega.
Kannad: Kannaliigesest allpool lühikesed, suure tõukejõuga.
Tagakäpad: Tugevad, paksude padjanditega, kassilikud.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Tegutsedes tõule iseloomulik,
maadhaarav.
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KARVKATE
KARV: Sile ja tekstuurilt siidine. Ei ole traatjas ega laines.
Mitte liiga rikkalik. Mitte kunagi lokkis. Esijalad, kere ning
tagajalad kandadest kõrgemal on tihedalt karvaga kaetud.
VÄRVUS: Lubatud on kõik värvused. Ühevärviliste koerte
puhul ei ole valge värvus lubatud mujal kui rinnal.
SUURUS JA KAAL:
Kõrgus umbes:
Isastel 39-41 cm (15,5-16 tolli).
Emastel 38-39 cm (15-15,5 tolli).
Kaal umbes 12,5-14,5 kg (28-32 naela).
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 ja liigne argus.
• Füüsilisi ja käitumuslikke kõrvalekaldeid näitavad
koerad diskvalifitseeritakse.
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult
munandikotti laskunud munandit.

Tõlge: Multilingua büroo
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