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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia.
KEHTIVA AMETLIKU
KUUPÄEV: 13.10.2010.

STANDARDI

AVALDAMISE

KASUTUS: Lambakoer.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 1:
Lamba- ja karjakoerad (välja arvatud šveitsi alpi
karjakoerad).
Alarühm 1: Lambakoerad.
Ilma töökatseteta.
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Kuigi selle tõu päritolumaaks on märgitud Suurbritannia,
võivad nende koerte tegelikeks esivanemateks olla hoopis
Euroopast pärit lõuna-vene ja bergamasco tüüpi lambakoerad.
Tänapäeval peetakse seda aga algupäraseks briti tõuks, mida
tuntakse ka nime all tömpsaba (bobtail). Jõuline, kompaktse
kehaehitusega koer. Rikkaliku ja ilmastikukindla karvkattega.
Sobib väga hästi eluks maal. Loomult arukas ja sõbralik.
Haugub omapärase kõlava häälega, mis võib võõraste jaoks
olla üsnagi hirmutav.
ÜLDMULJE:
Tugev koer. Ruudukujulise, väga sümmeetrilise ning
tasakaalustatud kehaehitusega. Ei ole mingil juhul kõrgejalgne.
Üleni kaetud rikkaliku karvaga. Lihaselise ning jõulise kerega
koer, väga aruka näoilmega. Karvkate peab olema loomulik
ning seda ei tohi pügada ega kujundada. Väga vastupidav koer,
kergelt tõusva ülajoonega ning ülaltvaates pirnikujulise kerega.
Kõndides või küliskäigul on samm tüüpiliselt rulluv. Haugub
väga omapärasel toonil.
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TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
Seistes on turi madalamal kui nimmeosa. Pea on ülejäänud
kerega heas proportsioonis. Koonu pikkus on umbes pool pea
kogupikkusest.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Tasakaaluka iseloomuga sõnakuulelik koer. Julge, truu ning
usaldusväärne koer, ei ole kunagi närviline ega provotseerimata
agressiivne.
PEA
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Kolju on mahukas ning üsna kandilise kujuga. Silmade
kohal hästi kaardunud.
Üleminek laubalt koonule: Hästi väljendunud.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Suur ja must. Ninasõõrmed on laiad.
Koon: Tugev, ruudukujuline ja tömbi otsaga.
Lõuad/hambad: Hambad on tugevad, suured ning ühtlase
asetusega. Perfektne, korrapärane ja täielik käärhambumine,
mis tähendab seda, et ülemised hambad katavad alumisi ja
väljuvad lõualuust otse. Tanghambumus on lubatud, ent mitte
soovitav.
Silmad: Väga laia asetusega. Silmad on tumedad või erinevat
värvi. Lubatud on kaks sinist silma. Heledad silmad ei ole
soovitavad. Eelistatud on pigmenteerunud silmalaud.
Kõrvad: Väikesed ning kantakse lamedalt pea külgedel.
KAEL:
Üsna pikk, tugev ning graatsiliselt kaarduv.
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KERE:
Üsna lühike ja kompaktne.
Nimme: Väga tugev, lai ning kergelt kaarduv.
Rindkere: Sügav ja mahukas rinnakorv. Hästi kaardunud
roided.
SABA:
Varem oli tavaline kupeeritud või sünnipärane tömpsaba.
Kupeeritud: Tavaliselt täielikult kupeeritud.
Kupeerimata: Loomuliku hoiakuga. Tihedalt kaetud rikkaliku
karmi karvaga.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Õlad: Hästi tahapoole suunatud. Turja juures on kitsamad kui
õlanukkide kohal. Liiga lihaselised õlad on ebasoovitavad.
Küünarnukid: Asetsevad hästi kere lähedal.
Küünarvarred: Küünarvarred on täiesti sirged, tugeva
luustikuga ning pikad.
Esikäpad: Väiksed, ümmargused, lähestikku asetsevate ja hästi
kaardunud varvastega. Padjandid on paksud ja tugevad. Ei ole
sisse- ega väljapoole pöördunud.
TAGAJÄSEMED:
Üldmulje: Hästi kaetud, ümarad ja lihaselised.
Põlveliiges (põlv): Hea nurgistusega, ent mitte liialdatud.
Sääred: Pikad ja hästi arenenud.
Kannaliigesed: Madala asetusega.
Kannad (pöialiigesed): Tagantvaates paralleelsed.
Tagakäpad: Väiksed, ümmargused, lähestikku asetsevate ja
hästi kaardunud varvastega. Padjandid on paksud ja tugevad. Ei
ole sisse- ega väljapoole pöördunud.
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KÕNNAK/LIIKUMINE:
Kõndides on tagajalgade liikumine karulikult rulluv.
Pikendatud traav on pingutuseta ning tugeva tagajalgade
tõukega. Jalad liiguvad piki liikumisjoont. Galopp on väga
vetruv. Aeglasel liikumisel kipuvad mõned koerad liikuma
küliskäiguga. Liikumisel võib pea loomulikult madalamale
vajuda.
KARVKATE
Karv: Rikkalik, karmi tekstuuriga. Mitte sirge ega lokkis, vaid
sasine.
Veekindla aluskarvaga. Pea ja kolju on kaetud tiheda karvaga,
kõrvad on mõõdukalt karvased, kael väga karvane, esijäsemed
on üleni väga karvased, karv tagajäsemetel on rikkalikum kui
ülejäänud kerel. Karva kvaliteet ja tekstuur on hindamisel
olulisem kui pikkus ja paksus.
Värvus: Kõik hallid, hallisegused ja sinised toonid.
Ühevärvilised tagajäsemed ja kere, valgete sokkidega või ilma.
Valged laigus põhivärvuses ei ole soositud. Pea, kael,
esijäsemed ja kõhualune peavad olema valged, märgistega või
ilma. Kõik pruunid toonid on ebasoovitavad.
SUURUS JA KAAL:
Turja kõrgus:
Isased koerad: 61 cm ja kõrgem.
Emased koerad: 56 cm ja kõrgem.
Väga oluline on kehaosade omavaheline sümmeetria ning
vastavus tõu tüübile ning mingil juhul ei tohi hindamisel
lähtuda vaid turja kõrgusest.
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VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks
ning nende hindamisel tuleb arvestada konkreetse kõrvalekalde
ulatust ja selle mõju koera tervisele, heaolule ning tema
võimekusele teha tavapärast tööd.
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.
Viimased muudatused on märgitud poolpaksus kirjas.

Tõlge: Multilingua büroo.
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