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ITAALIA VÄIKEHURT
(Piccolo Levriero Italiano)

TÕLGE: Peggy Davis. Kontrollinud ENCY ja Renée SporreWilles / Originaalversioon: (Prantsusmaa)
PÄRITOLUMAA: Itaalia.
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE
KUUPÄEV: 13.10.2010.
KASUTUS: Võidujooksukoer.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 10:
Hurdad.
Alarühm 3:
Lühikarvalised hurdad.
Töökatseteta.
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LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Väike Itaalia hurt põlvneb väikesekasvulistest hurtadest, kes
olid olemas juba iidse Egiptuse vaaraode õukondades. Liikudes
läbi Lakoonia (Kreekas), mille tõestuseks on arvukad kujutised
vaasidel ja kaussidel, jõudis tõug 5. sajandi alguses eKr
Itaaliasse. Tõu suurim areng toimus renessansiajastu ülikute
kodades. Üpris tihti kujutasid Itaalia ja välismaised kunstnikud
itaalia väikehurtasid oma maalidel.
ÜLDMULJE:
Sihvaka välimusega, ruudukujulise formaadiga koer. Kuigi
kasvult väike, on ta tüüpiline miniatuurne hurt,
täiuslikkuse ja elegantsi võrdkuju. Teda võib pidada
silmapaistvuse ja graatsia etaloniks.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
Pikkus on võrdne või pisut väiksem turja kõrgusest. Kolju
pikkus on pool pea pikkusest. Pea pikkus võib olla kuni 40%
turja kõrgusest.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Elav, kiinduv, kuulekas.
PEA:
Pikliku kujuga ja kitsas.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Lame, paralleelsete koonu ja kolju põhitelgedega. Kolju
pikkus on pool pea pikkusest. Pea on kergelt ümarate
külgedega. Silmadealune piirkond on hästi täidetud.
Peapiirkonna lihased ei tohi jätta raskepärast muljet.
Esileulatuvad kulmuluud. Mitte esiletungiv kuklakühm.
Ainult kergelt märgatav laubavagu.
Üleminek laubalt koonule: Vaid väga nõrgalt väljendunud.
FCI - Standard nr 200 / 05.01.2011

EESTI KENNELLIIT

3

NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Tume, eelistatult must ja hästi avatud sõõrmetega.
Koon: Kitsenev.
Huuled: Õhukesed ja pingul, suuääred on väga tumeda
pigmendiga.
Lõuad/hambad: Piklikud lõuad, kroonikujuliselt ja ühtlases
reas asetsevate lõikehammastega. Koera suurusega võrreldes
tugevad. Hambad on terved ja täielikud, asetsevad lõualuus
täisnurga all. Käärhambumus.
Põsed: Mittemärgatavad.
Silmad: Suured, ümaravõitu ning ilmekad. Subfrontaalse
asetusega, ei ole sügava asetusega ega pungis. Tumedad
iirised, pigmenteerunud lauääred.
Kõrvad: Väga kõrge asetusega, väikesed, õhukese kõhrega,
murtud ning tagapool, vastu kukalt ja kaela ülemist osa kantud.
Kui koer on valvas, on kõrva alus kikkis ning kõrvalestad
kipuvad olema horisontaalselt külje peale suunatud. Seda
kõrvade asendit tuntakse kui „lendavaid kõrvu“ või
„propellerkõrvu“.
KAEL:
Kukal on kergelt kaarjas ning järsu üleminekuga turjale. Kaela
alajoon on pisut kaardus. Kaela pikkus võrdne pea pikkusega.
Tömbi otsaga koonuse kujuline, väga lihaseline. Nahk pingul,
ilma voldita.
FCI - Standard nr 200 / 05.01.2011

EESTI KENNELLIIT

4

KERE:
Kere pikkus on võrdne või pisut väiksem turja kõrgusest.
Ülajoon: Sirge profiil, kergelt kumera selja-nimmeosaga.
Nimmeosa kaar läheb harmooniliselt üle laudjaks.
Turi: Üsna hästi väljendunud lähestikku asetsevate abaluu
ülaosadega.
Selg: Sirge, tugevate lihastega.
Laudjas: Väga suure kaldega, lai ja lihaseline.
Rind: Kitsas. Tugev, ent elegantsete kaarjate roietega.
Sügav, ulatub küünarliigesteni.
Alajoon ja kõht: Üsna lühike rinnakaar on rõhutatud ning
tõuseb sujuvalt kõhu suunas.
SABA:
Madala asetusega, isegi sabajuurelt peenike ning kitseneb
sabaotsa suunas sujuvalt veelgi. Kantakse madalal, saba
esimene pool on sirge ning teine pool kaarduv. Sirgelt peaks
ulatuma kanna ülaosani. Kaetud lühikese karvaga.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Üldmulje: Sirged ja vertikaalsed ning saledate lihastega.
Õlad: Väga kerge kaldega, hästi arenenud, pikkade, saledate ja
selgelt eristuvate lihastega.
Õlavarred: Väga avatud abaluu ja õlavarre vahelise nurgaga,
mis on kere kesktelje suhtes paralleelne. Õlavarred on pisut
pikemad kui abaluud.
Küünarnukid: Küünarnukid ei ole sisse- ega väljapoole
pööratud.
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Küünarvarred: Sirged. Peene struktuuriga luustik, lame ning
sale. Perfektse vertikaalse asetusega nii eest kui küljelt
vaadatuna. Hästimärgatav vagu randmest küünarliigeseni.
Vahemaa maapinnast küünarnukini on vaid pisut pikem kui
vahemaa küünarnukist turjani.
Randmed (kämblaliigesed): Kuivad. Küljelt vaadatuna veidi
kaldus.
Esikäpad: Peaaegu ovaalse kujuga; väikeste, kaardus ja
lähestikku hoidvate varvastega. Mitte väga paksude,
pigmenteerunud padjanditega. Küüned mustad või tumedad
vastavalt karvkatte värvusele või käppade värvusele, kus valge
on lubatud.
TAGAJÄSEMED:
Üldmulje: Hästi
paralleelsed.

nurgitunud.

Tagantvaates

sirged

ja

Reied: Pikad, saledad, ei ole väga massiivsed, väga selgelt
väljajoonistunud lihastega.
Sääred: Suure kaldega, peene luustruktuuriga ja silmatorkava
õnarusega jalalihases. Pisut pikem kui reis.
Kannad: Tagantvaates peavad olema paralleelsed.
Tagakäpad: Vähem ovaalsed kui esikäpad. Kaardus ja
lähestikku hoidvate varvastega; padjandid ei ole suured ning
küüned on pigmenteerunud nagu esikäppadel.
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KÕNNAK/LIIKUMINE:
Vetruv ja harmooniline, traavides tõstetakse jalgu pisut
kõrgemale, maadhaarav. See tähendab, et esijalgade
liikumine peab olema hea ulatusega ning pisut tõstetud ja
kõverdatud randmetega. Galopp on kiire ja teravate
sööstudega.
NAHK:
Õhuke ja pingul kogu kehal, välja arvatud küünarnukkidel, kus
see on pisut vähem pingul.
KARVKATE
Karv: Karv on lühike, siidine ning peene struktuuriga kogu
kehal, ilma vähimagi narmastuseta.
Värvus:
Ühevärviline
must,
hall
või
isabella
(kahvatukollakas/beež) kõikides toonides. Valge värvus on
lubatud ainult rinnal ja käppadel.
SUURUS JA KAAL:
Turja kõrgus: Isastel ja emastel 32-38 cm.
Kaal: Isastel ja emastel: maksimaalselt 5 kg.
VEAD:
Mistahes kõrvalekaldeid ülaltoodud punktidest tuleb lugeda
vigadeks. Vea tõsiduse hindamisel tuleb arvestada selle ulatust
ning mõju koera tervisele ja heaolule.
• Pidev küliskäik.
• Liialt kõrge sammuga liikumine (hackney).
• Lühikeste sammudega maapinnalähedane liikumine.
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
• Agressiivsus või liigne argus.
• Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad
diskvalifitseeritakse.
• Näo- ja koljutelgede liigne koondumine või lahknemine.
• Täiesti või osaliselt depigmenteerunud nina.
• Liiga nõgus või liiga kumer koonuselg.
• Üle- või alahambumus.
• Kõõrdsilmsus. Lauäärte täielik depigmenteerumine.
• Selja kohal kantud saba. Sabatus või lühike saba,
kaasasündinud või kupeeritud.
• Lisavarbad.
• Mitmevärviline karvkate. Valge värvus mujal kui rinnal või
käppadel.
• Kõrgus alla 32 cm või üle 38 cm nii isaste kui emaste puhul.
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
(Jääb aretusest kõrvale.)
• Ülehambumus.
• Krüptorhism; ühepoolne.
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit.
Viimased muudatused on märgitud poolpaksus kirjas.

Tõlge: Multilingua büroo.
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