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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia.
EESTKOSTE: FCI.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE
KUUPÄEV: 6.03.2007.
KASUTUS: Võidujooksukoer.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 10: Hurdad.
Alarühm 3: Lühikarvalised hurdad.
Töökatseteta.
ÜLDMULJE:
Tugevate lihaste, jõulisuse ning elegantse ja graatsilise välimuse
suurepärane kombinatsioon. Kehaehitus sobib kiireks
liikumiseks ja tööks. Kõiki liialdusi tuleb vältida.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Ideaalne seltsiline. Kiiresti kohanev nii kodustes oludes kui
võistlusolukorras. Õrn, kirglik, tasakaaluka iseloomuga.
PEA
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Pikk ja sale, pealt lame, koonu suunas kitsenev, silmade
vahel üsna lai.
Üleminek laubalt koonule: Veidi tuntav.
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NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Must. Sinise karvkattega koertel sinakas.
Maksakarva karvkattega koertel maksakarva. Isabel tooni,
kreemjat või teist mahedat tooni koertel võib ninapeegel olla
igat värvi, välja arvatud roosa. Ainult valgetel või osaliselt
värvilistel koertel on lubatud libliknina, ent mitte täielikult
depigmenteerunud ninapeegel.
Lõuad/hambad: Tugevad, jõulise ning selge joonega lõuad.
Täielik käärhambumine, mis tähendab seda, et ülemised hambad
ulatuvad pisut üle alumiste ja väljuvad lõualuust otse.
Silmad: Ovaalse kujuga, säravad, valvsa ilmega.
Kõrvad: Roosikujulised, väiksed ja peene tekstuuriga.
KAEL:
Pikk, lihaseline ja elegantselt kumer.
KERE:
Ülajoon: Graatsilise kumerusega nimmeosas, ent mitte küürus.
Selg: Lai, hea lihastikuga, tugev, üsna pikk.
Nimme: Jätab tugeva ja jõulise mulje.
Rind: Väga sügav jättes südamele palju ruumi, sügav rindkere,
hästi väljendunud. Hästi kaarduvad roided, selja pealt
lihaselised.
Kõht: Selgelt tõusva joonega.
SABA:
Ilma ehiskarvata. Pikk, otsa suunas läheb peenemaks. Aktiivses
olekus kantakse pisut kõveralt, ent mitte seljajoonest kõrgemal.
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JÄSEMED
ESIJÄSEMED: Esijalad sirged ja püstised, esiosa ei ole liiga lai.
Õlad: Kaldus ja lihaselised, abaluud ulatuvad selgrooni, kus
need on selgelt väljendunud.
Küünarliigesed: Hästi kere all asetsevad.
Kämblad: Tugevad ja kergelt vetruvad.
TAGAJÄSEMED: Tugevad. Seistes toetub tugevalt maapinnale.
Reied: Täies ulatuses laiad.
Põlveliigesed: Hea nurgaga.
Reie alaosa: Hästi arenenud.
Kannaliigesed: Madala asetusega.
KÄPAD: Väga puhtad, hästi harali varvastega, kämblad hästi
kaardunud, padjandid paksud ja tugevad.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Täiesti vaba liikumine. Külje pealt vaadates peab liikumine
toimuma pikkade ja kergete sammudega nii, et ülajoon jääb
muutumatuks.
Esijalad peavad sirutuma hästi ette maapinna lähedal, tagajalad
peavad olema hästi kere all ning olema tugeva tõukejõuga.
Liikumine ei tohi olla jäik, tippiv, lühikeste sammudega ega
esijalgade kõrgete tõstetega. Liikumine peab igas olukorras
olema tõule tüüpiline.
KARVKATE
KARV: Peen, lühike, tekstuurilt tihe.
VÄRVUS:
Lubatud
värvikombinatsioonid.
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SUURUS:
Turja kõrgus:
Isastel 47-51 cm (18,5-20 tolli).
Emastel 44-47 cm (17,5-18,5 tolli).
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.
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.
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