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TÕLGE: Peggy Davis, täiendanud Dr. J.-M. Paschoud
PÄRITOLUMAA: Prantsusmaa/Belgia.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE
KUUPÄEV: 10.01.1972.
KASUTUS:

Seltsikoer.

FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 9:
Seltsi- ja kääbuskoerad.
Alarühm 1:
Bichonid ja sugulastõud.
Töökatseteta.
ÜLDMULJE: Rõõmsameelne ja mänguhimuline väike koer, erksa
liikumisega, keskmise pikkusega koonuga ja rikkaliku lokilise karvaga
nagu mongoolia kitsel. Kõrge ja uhke peahoid. Tumedad, elavad ja
väljendusrikkad silmad.
PEA: Ülejäänud kerega heas kooskõlas.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Katsudes võrdlemisi lame, ent tänu seda katvale karvale näib
üsna ümmargune. Kolju on pikem kui koon.
Üleminek laubalt koonule: Ei ole eriti hästi väljendunud.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Ninapeegel on ümmargune, must, karvavaba ja läikiv.
Koon: Koon ei tohi olla jäme ega raske, samas mitte ka nõrk.
Kulmukaarte vaheline vagu on vaid õrnalt märgatav.
Mokad: Huuled on puhtad ja üsna peenikesed, mitte küll nii
peenikesed nagu schipperkel. Ülemine huul on piisavalt rippuv, et
katta alumist, ent mitte liiga rippuv ja raske. Huuled on tavaliselt
mustad kuni suunurkadeni. Alahuul ei tohi olla raske, nähtav ega
lõdvalt rippuv. Suu limaskest ei tohi suletud suu puhul olla nähtaval.
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Lõuad/hambad: Normaalne hambumus, mis tähendab, et alumised
lõikehambad asetsevad vahetult ülemiste lõikehammaste tagumiste
pindade vastas.
Põsed: Lamedad ja mitte väga lihaselised.
Silmad: Tumedad silmad, võimalikult tumedate laugudega;
ümmargused ja mitte mandlikujulised; ei ole viltuse asetusega; elavad,
mitte väga suured; silmavalged ei ole nähtaval. Ei ole suured ja pungis
nagu brüsseli grifoonil või pekingi koeral, ka silmakoopad ei tohi olla
liigselt esiletungivad. Silmamunad ei tohi olla liiga suured.
Kõrvad: Rippuvad, kaetud korralikult lokkis pika karvaga.
Valvelolekus kantud suunaga ettepoole, ent kõrvade esiküljed
puudutavad koljut ning ei hoia viltuselt peast eemale. Kõhr ei tohi
ulatuda ninani nagu puudlil, vaid ainult poole koonuni. Kõrvad on
kitsamad ja õhemad kui puudlil.
KAEL: Üsna pikk kael, hoitud sirgelt ja väärikalt. Kolju läheduses
ümar ja peenike, õlgade suunas läheb ühtlaselt jämedamaks. Kaela
pikkus on umbes kolmandik kere pikkusest (proportsioonis 11/33 cm
27 cm turja kõrgusega koera puhul), mõõdetuna abaluude ja turja
kokkupuutepunktist.
KERE:
Nimme: Lai ja lihaseline, kergelt kumer.
Laudjas: Kergelt ümar.
Rind: Hästi arenenud; rinnak on selgelt väljendunud; ebaroided
ümmargused ning ei lõpe järsult, rind on horisontaalselt üsna sügav.
Küljed: Küljejoon on kõhu suunas tõusev; nahk on puhas ja ei ole
rippuv jättes üsna hurdaliku mulje.
SABA: Saba on seljajoonest pisut madalamal kui puudlil. Tavaliselt
kantakse saba selgrooga ühel joonel graatsiliselt kaardus, ent mitte
ülespoole rõngas; saba ei ole kupeeritud ning ei tohi puutuda vastu
selga. Sabakarvad või langeda seljale.
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JÄSEMED
ESIJÄSEMED: Esijalad on eestvaates sirged ja maapinnaga risti,
peene luustikuga.
Õlad: Õlad on üsna kaldus ja mitte esiletungivad, pikkuselt enamvähem võrdsed õlavarre pikkusega – umbes 10 cm.
Õlavarred: Asetsevad kere lähedal.
Küünarnukid: Ei ole väljapoole pööratud.
Kämblaliigesed: Lühikesed ja eestvaates sirged, küljelt vaadatuna
kergelt viltused.
TAGAJÄSEMED: Vaagen on lai.
Reied: Lai ja lihaseline, järsku kallakuga.
Kannaliiges: Puudliga võrreldes on kannaliiges suurema nurgaga.
KÄPAD: Kõõluselised. Küüned eelistatavalt mustad, ent seda on
raske saavutada.
NAHK: Pigmentatsioon valge karva all on eelistatult tume; genitaalid
on musta, sinaka või beeži pigmendiga.
KARVKATE
KARV: Peen, siidine, vabalt langev lokkis karv, mis sarnaneb
mongoolia kitse karvale, ei ole sile ega nöördunud. Karva pikkus 7-10
cm.
HOOLDUS: Koera koonu ja käppasid võib näituseks hooldada.
VÄRVUS: Puhas valge.
SUURUS: Turja kõrgus ei tohi ületada 30 cm, väike kasv on edukuse
üks eeldusi.
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VEAD: Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda
vigadeks ning nende tõsiduse aste sõltub otseselt konkreetse
kõrvalekalde ulatusest ning võimalikust mõjust koera tervisele ja
heaolule.
• Mõningane ülehambumus või alahambumus.
• Karv lame, laines, nöördunud või liiga lühike.
• Pigmentatsioon ulatub karvkatteni ning moodustab roostepruune
(punaseid) laike.
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
• Agressiivsus ja liigne argus.
• Roosa nina.
• Roosad huuled.
• Nii arenenud prognaatne hambumus (ala- ja ülehambumus), et
ülemised ja alumised lõikehambad ei puutu omavahel kokku.
• Heledad silmad.
• Rõngas saba või spiraalselt keerdus saba.
• Mustad täpid karvkattel.
Kõik füüsiliste ja
diskvalifitseeritakse.

käitumuslike

kõrvalekalletega

koerad

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

Tõlge: Multilingua büroo.
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