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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia.
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE
KUUPÄEV: 13.10.2010.
KASUTUS: Hurdad.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 10: Hurdad.
Alarühm 3: Lühikarvalised hurdad.
Töökatseteta.
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Ekspertide sugugi mitte üksmeelse arvamuse kohaselt võib
inglise hurt olla pärit Lähis-Idast. Hurdatüüpi koeri kujutavaid
joonistusi on leitud Vana-Egiptuse hauaehitistest, mis on pärit
umbes 4000 aastast eKr. Kuigi seda tüüpi koerad levisid aja
jooksul üle kogu Euroopa, aretati nad lõplikult tänapäeval
tuntud tõuks välja Suurbritannias. Inglise hurt, keda võib
pidada nö hurtade prototüübiks, on väga laialt tuntud. Inglise
hurt pärineb jäneste püüdmiseks kasutatud jahihurdast ning
võib öelda, et kiiruses suudab inglise hurdaga võistelda vaid
gepard. Ühe inglise hurda liikumiskiiruseks mõõdeti lausa 45
miili tunnis.
ÜLDMULJE:
Tugeva kehaehitusega, sirge rühiga, heade proportsioonidega,
jõuliste lihastega ning sümmeetrilise kehaehitusega, pika pea ja
kaelaga, puhaste ning hea asetusega õlgadega, sügava rinnaga,
avara rindkerega, pisut kumera nimmeosaga, jõuliste
jäsemetega ning tugevate nõtkete jalgade ja käppadega
silmapaistev koer.
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KÄITUMINE/ISELOOM:
Märkimisväärse visaduse ja vastupidavusega koer. Arukas,
õrn, kirglik ning tasakaalukas.
PEA
Pikk, mõõduka laiusega.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Lame.
Üleminek laubalt koonule: Veidi tuntav.
NÄOPIIRKOND:
Koon: Jõuline ja hästi täidetud.
Lõuad/hambad: Tugevad lõuad. Perfektne, korrapärane ja
täielik käärhambumine, mis tähendab seda, et ülemised
hambad katavad alumisi ja väljuvad lõualuust otse.
Silmad: Targa ja aruka ilmega, ovaalse kujuga ja viltuse
asetusega. Eelistatult tumedad.
Kõrvad: Väiksed, roosikujulised, peene tekstuuriga.
KAEL:
Pikk ja lihaseline, elegantselt kumer, asetub hästi õlgadele.
KERE:
Selg: Üsna pikk, lai ja kandiline.
Nimme: Jõuline, pisut kumer.
Rind: Sügav ja mahukas, võimaldades südamele palju ruumi.
Sügavad, hästi kaarduvad ning tahapoole hoidvad roided.
Alajoon ja kõht: Järsu joonega küljed.
SABA:
Pikk, üsna madala asetusega, tugeva sabajuurega, otsa suunas
läheb peenemaks, kantakse madalal, kergelt kõverdatud.
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JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Üldmulje: Küünarnukid, kämblaliigesed ja varbad ei ole sisseega väljapoole pöördunud.
Õlad: Kaldus, hästi tahapoole suunatud, lihaselised, ent ei
tundu raskepärased ega kitsad, ülaosas selgelt väljendunud.
Küünarnukid: Vabad ning asuvad hästi õlgade all.
Küünarvarred: Esijalad on pikad ja sirged, luustik on tugev ja
kvaliteetne.
Kämblad (kämblaliigesed): Mõõduka pikkusega, pisut
pööratud.
Esikäpad: Mõõduka pikkusega, kompaktsete ja hästi nukiliste
varvastega ning tugevate padjanditega.
TAGAJÄSEMED:
Üldmulje: Kere ja tagajäsemete võimsad mõõtmed ning hea
ehitus loovad seistes massiivse üldmulje.
Reie üla- ja alaosa: Laiad ja lihaselised, tugeva tõukejõuga.
Põlveliiges (põlv): Hea nurgaga.
Pöiad (pöialiigesed): Hästi madala asetusega kannad, ei sisseega väljapoole pööratud.
Tagakäpad: Mõõduka pikkusega, kompaktsete ja hästi
nukiliste varvastega ning tugevate padjanditega.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Sirge, madal ning vaba samm võimaldab läbida pikki
vahemaid suure kiirusega. Tagajalad asetsevad hästi kere all
ning on tugeva tõukejõuga.
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KARVKATE:
Karv: Peene tekstuuriga ja liibuv.
Värvus: Must, valge, punane, sinine, kollakaspruun (fawn),
brindle või kõik need värvused kombinatsioonis valgega.
SUURUS:
Ideaalne kõrgus:
Isased: 71-76 cm.
Emased: 68-71 cm.
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.
Viimased muudatused on märgitud rasvases kirjas.

Tõlge: Multilingua büroo.
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