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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 28.07.2009.

AVALDAMISE

KASUTUS:
Linde lenduajav koer. Ideaalne jahipidamiseks ning maal
elavatele inimestele seltsikoeraks. Ei sobi eluks linnas.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 8: Retriiverid, linde lenduajavad koerad ja veekoerad
Alarühm 2: Linde lenduajavad koerad.
Töökatsetega.
ÜLDMULJE:
Heas tasakaalus, väärikas, hea kehahoiakuga sportlik spanjel,
kelle kehaehitus on justkui loodud vastupidavust nõudvaks
tegutsemiseks.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Ebatavaliselt sõnakuulelik, aktiivne, tundlik ja iseseisev.
PEA:
Peahoiak väljendab head kasvatust, iseloomu ja väärikust.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Hästi täidetud, kuklakühm on hästi väljendunud,
silmade alt lihaseline. Silmadealune massiivsus annab kogu
peale robustse mulje. Pisut tõstetud kulmud.
Üleminek laubalt koonule: Mõõdukas.
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NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Hästi arenenud korralikult avatud ninasõõrmetega.
Koon: Pikk ja sale, ei ole terav ega kandiline. Külje pealt
vaadatuna sujuvalt kaardus suunaga nina poolt kõri poole.
Lõuad/hambad: Tugevad lõuad. Perfektne, korrapärane ja
täielik käärhambumine, mis tähendab seda, et ülemised
hambad katavad alumisi ja väljuvad lõualuust otse.
Silmad: Hästi avatud, ent mandlikujulised. Liibuvate
laugudega, pilkkile ei ole nähtav. Tõsine ja rahulik ilme.
Värvuselt tume pähkelpruun.
Kõrvad: Mõõduka pikkuse ja laiusega. Madala asetusega ja
kaetud korraliku ehiskarvaga.
KAEL:
Pikk, tugev ja lihaseline. Võimaldab koeral väsimatult saaki
püüda.
KERE:
Selg ja nimme: Pikk, tasane ja lihaseline.
Rind: Sügav ja hästi arenenud. Hästi kaardunud roided.
Rinnakorvi pikkus moodustab kaks kolmandikku kere
pikkusest.
SABA:
Varem oli kupeeritud saba tavapärane. Madala asetusega. Ei
kanta kunagi seljajoonest kõrgemal. Tihedalt karvaga kaetud ja
aktiivselt liikuv.
Kupeeritud: Kupeeritud ühe kolmandiku võrra.
Kupeerimata: Ulatub umbes kannaliigesteni. Mõõduka
pikkusega ning ülejäänud koeraga heas tasakaalus.
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JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Keskmise pikkusega jalad. Sirged, lameda luustikuga.
Õlad: Pikad, kaldus ja hästi tahapoole suunatud.
Esikäpad: Tihedad, ümarad, tugevate padjanditega ning mitte
liiga väiksed.
TAGAJÄSEMED:
Tugevad ja lihaselised.
Põlveliiges: Mõõduka nurgaga.
Kannad: Madala asetusega.
Tagakäpad: Tihedad, ümarad, tugevate padjanditega ning mitte
liiga väiksed.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Pikk ja rahulik samm tugeva tagajalgade tõukega. Lühikeste
sammudega kohmakas liikumine on ebasoovitav.
KARVKATE
KARV: Pikk, lame, särav ning siidise tekstuuriga. Ei ole
kunagi lokkis, lühike või traatjas. Tihe ja ilmastikukindel.
Rikkalik ehiskarv rinnal, kere all ja jalgade tagaküljel.
Kandadest allpool karvu ei ole.
VÄRVUS: Must, maksapruun või kimmelpunane (roan). Kõik
need toonid piirdega. Ühevärviliste koerte puhul on valge või
kimmelpunane (roan) toon rinnal lubatud. Puhas must/valge
või maksapruun/valge ei ole lubatud.
SUURUS JA KAAL:
Turja kõrgus umbes 45,7 cm (18 tolli).
Kaal: 18-25 kg (40-55 naela).
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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.

FCI-St. nr 123– 28.10.2009

EESTI KENNELLIIT

