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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 28.07.2009. 
 
KASUTUS: Seisukoer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 7: Seisukoerad. 
Alarühm 2.2: Briti ja iiri seisukoerad ja setterid. Setterid. 
 Töökatsetega. 
 
ÜLDMULJE: 
Stiilse välimusega koer, sujuvate kerekontuuridega. Väga 
tugeva kehaehitusega, mida võib võrrelda jahiratsutamisel 
kasutatava hobusega. Tervikuna väga sümmeetriliste 
proportsioonidega. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
Arukas, suure töövõimega ja väärikas. Julge, avatud ning 
leebelt tasakaaluka loomuga. 
 
PEA: 
Pigem sügav kui lai. Vahemaa ninast laubalõikeni on lühem 
kui vahemaa laubalõikest kuklakühmuni. Silmade ümbrus on 
kuiv. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Kergelt kumerdunud. Kõige laiem kõrvade vahelt. 
Laiem kui koon, piisavalt avara ajukoljuga. 
Üleminek laubalt koonule: Selgelt väljendunud. 
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NÄOPIIRKOND:  
 
Ninapeegel: Suur, lai, hästi avatud ninasõõrmetega. Must. 
Koon: Pikk ja peaaegu paralleelsete joontega. Ei ole kitsenev 
ega terav. Koonu sügavus on väiksem kui pikkus. 
Mokad: Ei ole rippuvad, ent siiski selgesti väljendunud. 
Lõuad/hambad: Tugevad lõuad. Perfektne, korrapärane ja 
täielik käärhambumine, mis tähendab seda, et ülemised 
hambad katavad alumisi ja väljuvad lõualuust otse. 
Põsed: Nii kitsad, kui pea kuivus seda võimaldab. 
Silmad: Tumepruunid ja säravad. Ei ole pungis ega ka sügaval 
asetsevad. Paiknevad üsna kulmude all. Tähelepaneliku ja 
aruka ilmega. 
Kõrvad: Keskmise suurusega ja õhukesed. Madala asetusega, 
peadligi hoidvad. 
 
KAEL: 
Pikk, kuiv, kaardunud. Kaelal ei ole lõtva nahka. 
 
KERE: 
Mõõduka pikkusega. 
Nimme: Lai, pisut kumer. 
Rindkere: Mitte liiga lai. Rinnakorv on sügav, hästi kaarduvate 
roietega. Tagumised roided on sügavad. 
 
SABA: 
Sirge või kergelt saablikujuline. Ei ulatu kandadest 
madalamale. Kantakse horisontaalselt või pisut seljajoonest 
allpool. Sabatüvi on jäme, tipu suunas on saba ahenev. Pikk ja 
sirge ehiskarv või karvavimpel algab sabatüve juurest ning 
lüheneb sabaotsa suunas. 
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JÄSEMED 
ESIJÄSEMED: 
Esijalad on lamedate luudega, sirged ja tugevad. 
Õlad: Abaluud on pikad, suunaga tahapoole hästi kaldus, laiade 
ja lamedate luudega. Asetsevad turja lähedal, ei ole liiga 
raskepärased. 
Küünarnukid: Hästi madala asetusega ja vastu keret liibuvad. 
Kämblad (kämblaliigesed): Püstised. 
Esikäpad: Ovaalsed, lähestikku asetsevate ja hästi kaardunud 
varvastega. Varvastega vahed on väga karvased. Käppadel on 
korralikud paksud padjandid. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Üldmulje: Tagajalad on puusadest kandadeni pikad, laiad ja 
lihaselised. Kannast päkani lühikesed ja tugevad. 
Kannaliigesest maapinnani sirged. Vaagnaluu on peaaegu 
horisontaalne. 
Põlveliigesed: Hästi nurgitunud. 
Tagakäpad: Ovaalsed, lähestikku asetsevate ja hästi 
kaardunud varvastega. Varvastega vahed on väga karvased. 
Käppadel on korralikud paksud padjandid. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Tasakaalustatud, vaba ning korrapärane. Tugeva tagajalgade 
tõukega. 
 
KARVKATE 
KARV: Peas, jalgade esikülgedel ning kõrvaotstes on karv 
lühike ja peenike. Ülejäänud kerel mõõduka pikkusega ja sile, 
ei ole laines ega lokkis. Ehiskarv kõrvade ülemises osas on 
pikk ja siidine. Karv jalgade tagakülgedel on pikk, peene 
struktuuriga, sile ja sirge. Kõhualune narmaskarv võib ulatuda 
ka rinnale ning kurgualuseni. Karv peab olema võimalikult 
sirge, ilme lainete või lokkideta. 
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VÄRVUS: Sügavatooniline läikiv süsimust, ilma roostepruuni 
varjundita. Säravate kastanipruunide märgistega. Lubatud on 
must triip varvastel ning must vööt alalõual.  
Piirdemärgised: Kaks selgepiirilist täppi silmade kohal, mille 
diameeter ei ole suurem kui 2 cm (3/4 tolli). Koonu külgedel ja 
otsas on selgepiiriline pruun triip, mis ei ulatu koonutüveni. Nii 
kurgu all kui rinnal on kaks suurt ja selgepiirilist laiku. Pruunid 
märgised on ka esijalgade ning reite sisekülgedel, põlveliigeste 
esikülgedel ning tagajalgade väliskülgedel kannast varvasteni. 
Samuti esijalgade tagakülgedel kuni küünarnukkideni and 
esikülgedel randmeteni või võivad ulatuda veidi kõrgemale. 
Päraku ümbruses. Väike valge täpp rinnal on lubatud. Ükski 
muu värvus ei ole lubatud. 
 
SUURUS JA KAAL: 
 
Turja kõrgus: 
Isased koerad: 66 cm (26 tolli). 
Emased koerad: 62 cm (24,5 tolli). 
Kaal: 
Isased koerad: 29,5 kg (65 naela). 
Emased koerad: 25,5 kg (56 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. 
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 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. 


