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TÕLGE: Mrs Kincaid.
PÄRITOLUMAA: Prantsusmaa.
KEHTIVA
ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 30.10.1964.

AVALDAMISE

KASUTUS: Seisukoerad.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 7:
Seisukoerad.
Alarühm 1.2:
Kontinentaalsed seisukoerad, spanjeli tüüp.
Töökatsetega.
ÜLDMULJE:
Tugev ning laia seljaga koer, hea luustikuga ning tugevate jäsemetega.
Leebe ilmega. Ulja ning silmatorkava peahoiakuga. Hea ehitusega
esijäsemed.
PEA
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Lai ja kumerdunud. Hästi väljendunud kuklakühmu ning
lamedate kiiruluudega.
Üleminek laubalt koonule: Koonu suunas sujuvalt langeva joonega, ei
moodusta koonuga täisnurka.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Pruun, keskmise suurusega ning kaunilt ümar.
Koon: Pikk ning piisavalt lai. Tüvest ninapeeglini ahenev. Koonuselja
keskosa on kergelt kumer.
Mokad: Keskmise paksusega, pisut allapoole vajunud, ent mitte
rippuvad.
Silmad: Tumedad merevaigupruunid, hästi avatud. Siira ning
sõbraliku ilmega.
Kõrvad: Üsna madala asetusega ning kaetud nägu raamiva kauni
lainelise ja siidise karvaga.
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KAEL:
Hästi õlgadele asetunud ja lihaseline.
KERE:
Puusaluud on pisut madalamal kui turi.
Nimme: Sirge ning mitte liiga pikk. Lai ja täidetud.
Laudjas: Väga väikese kaldega, kumerdunud.
Rind: Sügav, piisavalt lai, ulatudes küünarnukkideni.
Küljed: Lamedad, ent sügavad. Kergelt üles tõmmatud.
SABA:
Mitte liiga kõrge asetusega. Ripub allapoole kahe väikse
vastassuunalise kõverusega, ülemine osa on kumer ning alumine
ülespoole kaarduv. Mitte liiga pikk, kaetud kauni siidise ehiskarvaga.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Esijalad sirged, väga lihaselised ning kaetud ehiskarvaga.
Õlad: Abaluud on üsna pikad ning püstised, piisavalt lihaselised.
Õlavarred: Väga lihaselised.
Küünarnukid: Hea asetusega.
TAGAJÄSEMED:
Tagajalad on kandadeni tihedalt kaetud ehiskarvaga.
Kintsud: Silmatorkavad. Ulatuvad selja- ja nimmepiirkonnaga ühele
kõrgusele.
Reied: Sirged, pikad, laiad ja väga lihaselised.
Kannad: Väikese kaldega.
Pöiad: Sirged.
KÄPAD:
Ümarad ja suured, lähestikku asetsevate varvastega. Varvaste vahel on
väike ehiskarv.
NAHK:
Üsna õhuke ja pehme.
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KARVKATE
KARV: Tihe ja mitte liiga siidine. Pea peal peenike ning kerel kergelt
laines.
VÄRVUS: Hallikirju, pruunide laikudega kerel ning sabatüve
ümbruses. Pruuni esineb kõige sagedamini peas ja jäsemetel.
SUURUS:
Turja kõrgus: 55-60 cm.
Isaste koerte puhul on lubatud turja kõrguseks kuni 62 cm.
VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks ning
nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse kõrvalekalde
ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja heaolule.
• Pirnikujuline või liiga kitsas pea.
• Liiga kandiline, liiga kitsas või liiga lühike kolju.
• Üleminek laubalt koonule moodustab koonuga täisnurga.
• Must, kitsenev või terav nina. Lõhenenud nina.
• Liiga lühike või liiga kaarduva ülajoonega koon.
• Liiga paksud või liiga lühikesed huuled.
• Liiga heledad või liiga sügava asetusega silmad. Koljuga ühel
joonel asetsevad silmad. Pilusilmad. Kurja ilmega silmad.
• Kitsad, lühikesed või liiga kõrge asetusega kõrvad. Liiga lokkis või
mitte piisavalt siidine karvkate kõrvadel.
• Liiga pikk, liiga peenike või liiga lühike kael.
• Liiga pikk või läbivajunud selg.
• Liiga pikk, liiga kitsas või liiga nõrk nimmepiirkond.
• Liiga suure kaldega laudjas.
• Liiga kitsas või mitte piisavalt sügav rind.
• Liiga täidetud, liiga sügavad või liiga üles tõmmatud küljed.
• Saablikujuliselt kantud saba. Liiga pikk või liiga rõngas saba. Liiga
kõrge või liiga madala asetusega saba.
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• Ilma ehiskarvata või liiga peenikesed esijalad. Liiga lähestikku
asetsevad ja seega liikumist takistavad või väljapoole pööratud
küünarnukid.
• Lühikesed, liiga püstise asetusega või liiga kaldus abaluud. Liiga
kaugele taha ulatuvad abaluud.
• Nõrga luustikuga õlavarred.
• Läbivajunud kämblad.
• Liiga madala või liiga kõrge asetusega või liiga lähestikku
asetsevad kintsud.
• Kitsad ja liiga vähese ehiskarvaga kaetud reied.
• Liiga kaldus kannad. Kooskandsus.
• Kitsad, lamedad või harali varvastega käpad.
• Liiga paks nahk.
• Peenike, siidine, lokkis või liiga lühike karv.
• Liiga levinud pruun värvus, valged või mustad laigud.
Selgete füüsiliste või
diskvalifitseeritakse.

käitumuslike

kõrvalekalletega

koerad

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

Tõlge: Multilingua büroo.
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