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PÄRITOLUMAA: Jaapan. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 26.03.2009. 
 
KASUTUS: Seltsikoer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 9: Seltsi- ja kääbuskoerad. 
Alarühm 8: Jaapani spanjelid ja pekingi koerad. 
Töökatseteta. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: Iidsetele dokumentidele 
tuginedes arvatakse, et Jaapani chini eelkäijad sattusid Korea 
valitsejate kingitusena (Silla dünastia valitsemisajal 377-935) Jaapani 
õukonda aastal 732. Sellele järgneva 100 aasta jooksul toodi 
Jaapanisse ilmselt arvukalt chine. Ajaloolised allikad väidavad ka, et 
neid koeri tõid Jaapanisse ka Jaapani saadikud Hiinas (Tungi 
dünastia valmitsemisajal 618-910) ja Põhja-Koreas (Po H'ai dünastia 
valitsemisajal 698-926). Shogunate Tsunayoshi Tokugawa 
valitsusajal (1680-1709), peeti neid koeri tubaste kääbuskoertena 
Edo palees. 
1613. aastal tõi Suurbritannia kapten Searles esimese chini 
Inglismaale ning 1853. aastal viis Ameerika kommodoor Perry neid 
Ameerikasse kohe mitu tükki – neist kaks läksid kingituseks 
Inglismaa kuninganna Victoriale. 
Alates 1868. aastast oli chin populaarne sülekoer kõrgematesse 
ühiskonnakihtidesse kuuluvate daamide hulgas ning tänapäeval on ta 
levinud seltsikoer. 
 
ÜLDMULJE: Laia näoga väiksekasvuline koer. Kaetud rikkaliku 
karvaga. Elegantse ja graatsilise kerega. 
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: Turja kõrgus on võrdne kere 
pikkusega. Emased koerad on pisut pikemad. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: Targad, tasased ja armastusväärsed. 
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PEA 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Lai ja ümar. 
Üleminek laubalt koonule: Sügav ja järk-järguline. 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Koonuselg on lühike ja lai, nina asetseb silmadega ühel 
joonel. Nina on must või tumeroosa, vastavalt koera värvusele. 
Avatud ninasõõrmed. 
Lõuad/hambad: Valged ja tugevad hambad. Soovitav on 
tasahambumus, ent lubatud on ka käärhambumus ja alahambumus. 
Silmad: Suured, ümmargused, teineteisest kaugel asetsevad ning 
läikivmustad. 
Kõrvad: Pikad, kolmnurksed ja rippuvad, kaetud pika karvaga. 
Üksteisest üsna kauge asetusega. 
 
KAEL: Üsna lühike ja kõrgel hoitud. 
 
KERE: 
Selg: Lühike ja sirge. 
Nimme: Lai ja pisut ümar. 
Rind: Keskmise laiuse ja sügavusega, mõõdukalt kaarduvate 
ribidega. 
Kõht: Tõusva joonega. 
 
SABA: Kaetud kauni ja rikkaliku pika karvaga. Saba kantakse selja 
kohal. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: Sirged, peene luustikuga küünarvarred. Küünarvarte 
tagumised küljed küünarnukkidest allpool kaetud sulgja karvaga. 
 
TAGAJÄSEMED: Tagajalad mõõdukate nurkadega, tagakeha 
tagumine osa kaetud sulgja karvaga. 
 
KÄPAD: Väiksed jänesekäpad, soovitavalt kaetud karvatuttidega. 
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KÕNNAK/LIIKUMINE: Elegantne, kerge ja väärikas. 
 
KARVKATE 
 
KARV: Siidine, sirge ja pikk. Terve kere ulatuses kaetud rikkaliku 
karvaga, välja arvatud nägu. Kõrvad, kael, reied ja saba on kaetud 
rikkaliku sulgja karvaga. 
 
VÄRVUS: Valge, mustade või punaste märkidega. Soovitavalt 
paiknevad märgid sümmeetriliselt silmade juurest kõrvadeni ning on 
levinud üle terve kere. Eriti soovitav on lai valkjas joon koonust kuni 
kolju ülaosani. 
 
SUURUS:  
Turja kõrgus:   Isased umbes 25 cm. 
  Emased on natuke väiksemad kui isased. 
 
VEAD: Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda 
vigadeks ning nende tõsiduse aste sõltub otseselt konkreetse 
kõrvalekalde ulatusest ning võimalikust mõjust koera tervisele ja 
heaolule. 
• Ninapeegel: Valgete, mustade märkidega koerte puhul muud 

värvi nina kui must. 
• Ülehambumus, viltune alalõug. 
• Ühtlane valge karvkate ilma märkidega. Üksik märk näol. 
• Argus. 
 
Kõik füüsiliste ja käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 
 
 Tõlge: Multilingua büroo. 


