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TÕLGE: Mrs. Moreau-Sipiere ja Prof. R. Triquet, kaasajastas Dr.
Paschoud.
PÄRITOLUMAA: Maroko.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE AEG:
08.01.1998.
KASUTUS: Silmadega jahti pidav koer.
FCI KLASSIFIKATSIOON.:
Rühm 10:
Hurdad.
Alarühm 3:
Lühikarvalised hurdad.
Ilma töökatseteta, rajajooksu litsents.
LÜHIKE AJALOOLINE ÜLEVAADE:
Sloughi on Põhja-Aafrikas eksisteerinud juba mitmeid sajandeid.
Tänapäeval elabki enamik sloughidest Marokos, mis on ka standardi
ametlik hoidjamaa. Sloughi võib olla ainult lühikarvaline.
ÜLDMULJE:
Oma olemuse, õrna naha ja saleda ning musklilise välimikuga jätab
väga sportliku ja elegantse mulje.
OLULISED MÕÕDUD:
Ideaalse turjakõrgusega 27,5 tolli (70 cm) isase koera kerepikkus
peaks olema 26-27 tolli (67-68 cm). Ideaalse turjakõrgusega 26 tolli
(65 cm) emase koera kerepikkus peaks olema 24-25 tolli (62-63 cm).
Koera kere pikkuse (mõõdetuna õlanukist istmikunukini) ja turja
kõrguse suhe peaks olema 0,96 (9,6: 10).
Rinna sügavuse ja turja kõrguse suhe peaks olema 0,4 (4: 10).
Koonu ja pea kogupikkuse suhe peaks olema 0,5 (1: 2).
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KÄITUMINE / ISELOOM:
Kuigi aristokraatlik ja kõrk, on ta oma peremehesse väga kiindunud ja
kaitseb teda kui vaja. Jahikoera instinktidega ja võimeline
pikaajaliseks pingutuseks, oskab ta siiski hinnata ka kodu mugavusi.
PEA
Küljelt vaadatuna on pea pikavõitu, peenelt viimistletud. Õrn, kuid
samas piisavalt tugev. Ülaltvaates väga pika kiilu kujuline, kõige
laiem on koljuosa, mis ninapeegli suunas sujuvalt aheneb.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Laiavõitu, küljelt vaadates lame, vahemaa kõrvast kõrvani on
4-6 tolli (12-14 cm). Kolju tagaosa on märgatavalt kumerdunud ning
külgedelt harmooniliselt kaarjas. Kulmukaared on vaevumärgatavad,
frontaalvagu vähe rõhutatud ning kuklakühm vaevumärgatav.
Üleminek laubalt koonule: Vähemärgatav.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Must. Piisavalt tugev, mitte kokkusurutud. Sõõrmed
avatud. Ninapeegli osa, mida luustik ei toeta, on veidi kaldus.
Koon: Pikendatud, ilma liialdusteta, kiilu kujuline, selgelt sama pikk
kui koljuosa. Koonu selg tüvest alates sirge.
Mokad: Õhukesed ja pehmed, katavad vaevu alalõua, suunurk peab
olema võimalikult vähe märgatav.
Lõuad/hambad: Normaalsed hambad, tugevad lõuad. Käärhambumus.
Silmad: Suured, tumedad, ei ole esiletungivad, vahel tänu laugudele
veidi kaldusilmelised. Ilme on pehme, veidi kurb ja nostalgiline.
Heleda karvavärvusega koertel võivad silmad olla merevaigu värvi.
Silmalaud on pigmenteerunud.
Kõrvad: Kõrge asetusega, veidi silmajoonest kõrgemal, rippuvad, pea
ligi hoidvad. Mitte liiga suured, kolmnurksed, otstest veidi ümarad.
KAEL: Pikk, hästi õlgadele asetuv ning kergelt kaarduva ülajoonega.
Kael ja pea on ühepikkused. Nahk on õhuke, pingul, ilma lõdva
kaelanahata, karv on väga sile.
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KERE:
Ülajoon: Sujuva ja harmoonilise kaarega, esiletungivad puusanukid
asetsevad kas turjaga samal kõrgusel või veidi kõrgemal.
Turi: Hästi märgatav.
Selg: Lühike, peaaegu horisontaalne.
Nimme: Lühike, lihaseline, lai ja kergelt kaarduv.
Lanne: Kuiv, lai ja kaldu asetsev, kuid mitte liiga längus.
Rind: Mitte liiga lai; sügavuselt ulatub vaevu küünarnukini. Hea
pikkusega. Roided on lamedad.
Kõht ja alajoon: Rinnak pikk ja tõstetud, kõht ja küljed hästi üles
tõmmatud. Alajoon on ühtlaselt kaarduv, mitte järsu lõikega ega ka
mitte whippetile omane.
SABA: Õhuke, lihaseline, asetatud landme pikendusena ja kantud
seljajoonest madalamal. Saba peab ulatuma vähemalt kannani.
Rahulikus olekus on saba otsas märgatav rõngas.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Üldmulje: Esijalad vertikaalsed ja paralleelsed.
Õlad: Pikad ja kaldus.
Õlavarred: Tugevad.
Küünarvarred: Kuivad ja lihaselised.
Randmeliigesed ja randmed: Nõtked ja tugevad.
TAGAJÄSEMED:
Üldmulje: Tagantvaates on tagajalad vertikaalsed ja paralleelsed,
lamedate lihastega, kõõlused hästi välja joonistunud.
Reied: Lamedad ja lihaselised.
Sääred: Pikad ja lihaselised.
Kannad: Tugevad ja hästi nurgitunud.
Pöiad: Tugevad, ilma lisavarvasteta.
KÄPAD:
Kuivad,
pikendatud
ovaali
kujulised.
Paljudel
kergema
konstruktsiooniga sloughidel on jänesekäpad. Kaks keskmist varvast
on teistest märgatavalt pikemad. Küüned on mustad või
pigmenteerunud.
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LIIKUMINE:
Samm, traav, galopp. Liikumine paindlik, sujuv ja pika sammuga,
maadhaarav.
NAHK:
Väga õhuke, kehale liibuv, ilma voltide ja lõdva kaelanahata.
KARVKATE
KARV: Väga lühike, tihe, peene tekstuuriga.
VÄRVUS: Värvitoon ulatub heledast liivavärvist kuni kõikides
toonides punase liiva värvini (fawn), musta maskiga või ilma, musta
mantliga või ilma, musta brindle joonisega või ilma, musta looriga või
ilma.
SUURUS :
Turja kõrgus:
Isastel 26-29 tolli (66-72 cm),
Emastel 24-27 tolli (61-68 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.
• Halb turja kõrguse ja kere pikkuse suhe.
• Pea ja kere veidi liiga rasked.
• Üleminek laubalt koonule kas liiga tugevalt või puudulikult
rõhutatud.
• Liiga heledad silmad.
• Ülajoon ei ole horisontaalne.
• Kitsas lanne, kas liigse või ebapiisava kaldega.
• Kõht ei ole piisavalt üles tõmmatud.
• Ümarad roided.
• Ebapiisava pikkusega rinnakorv, küljelt vaadatuna järsu lõikega
või liigse kaarega.
• Liiga lühike saba, liiga karvane saba, halvasti kantud saba.
• Lihased ümarad ja esiletungivad.
• Karv kõva ja kare.
• Väike valge märgis rinnal.
FCI-St n° 188/27. 04. 1998
EESTI KENNELLIIT

6

ELIMINEERIVAD VEAD:
• Agressiivsus või liigne argus.
• Kere selgelt turjakõrgusest pikem, puusanukid turjast
madalamal.
• Limaskestadel pigmenteerumata alad.
• Üle- või alahambumus.
• Püstised või poolpüstised rippuvate otstega, liiga pikad või
tahapoole volditud kõrvad (rooskõrvad).
• Poolpikk karv.
• Pikemad karvad jalgadel või sabal.
• Valged põlvikud, suuremad valged märgised.
• Värvus ei vasta standardile.
Füüsiliste
ja
käitumuslike
diskvalifitseeritakse.

kõrvalekalletega

koerad

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

Tõlge: Multilingua büroo.
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