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PRANTSUSE KOLMEVÄRVILINE HAGIJAS
(Chien français tricolore)
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TÕLGE: Peggy Davis, toimetanud R. Triquet.
PÄRITOLUMAA: Prantsusmaa.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 13.01.1965.

AVALDAMISE

KASUTUS:
jahtimiseks.

suurte

Karjana

töötavad

hagijad

loomade

FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 6:
Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud.
Alarühm 1.1:
Suurekasvulised hagijad.
Töökatsetega.
ÜLDMULJE:
Suur karjas töötav hagijas. Elegantne, piisavalt hea luustikuga
ning lihaseline.
PEA:
Mitte liiga imposantne, ent üsna pikliku kujuga. Kuklakühm on
märgatav.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Kergelt kumer, üsna hästi arenenud kolju.
Üleminek laubalt koonule: Rohkem rõhutatud kui poitevinil.
NÄOPIIRKOND:
Nina: Must, hästi avatud ninasõõrmetega.
Koon: Sirge, üsna pikk ning mõnikord kergelt kumer.
Huuled: Tugevamad kui poitevinil, st pisut kandilise kujuga.
Silmad: Suured, pruunid, mõnikord mustade äärtega. Arukas
ilme.
FCI Standard nr 219 / 15. 09. 1997
EESTI KENNELLIIT

3

Kõrvad: Laiemad kui poitevinil. Asetsevad silmadega ühel
kõrgusel, pisut keerdus, mitte liiga pehmed. Eelistatult ulatuvad
ninajuureni või sellest kahe sõrme kaugusele.
KAEL:
Pikk ning üsna tugev, mõnikord kerge voldiga.
KERE:
Selg: Hästi hoitud ja tugev.
Rind: Lai ja hästi madala asetusega, ulatudes vähemalt
küünarnukkideni. Roided on pikad ja mitte liiga lamedad.
Kõht: Kõhujoon on pisut tõusev.
SABA:
Üsna pikk. Kantakse kõrgel. Elegantse hoiakuga.
JÄSEMED:
ESIJÄSEMED:
Hea asetusega, laiad ning sirged.
Õlad: Pikad ning asetsevad rinnakorvi lähedal.
TAGAJÄSEMED:
Puusad: Hea asetusega, esijäsemetega heas kooskõlas.
Reied: Pikad ja piisavalt tugevate lihastega.
Kannaliigesed: Üsna laiad, madala asetusega ning kergelt
viltused.
KÄPAD: Peenikesed.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Loomulik ja kerge.
NAHK: Üsna õhuke.
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KARVKATE
KARV:
Lühike ja üsna peen.
VÄRVUS:
Kolmevärviline, must mantel on rohkemal või vähemalt määral
levinud. Pruun toon on kas erkpruun või vasepruun. Ideaalis ei
esine põskedel ja huultel tumepruuni tooni ega jalgadel ja kerel
siniseid või pruune laike. Hallikas „hunditoon“ on lubatud.
SUURUS:
Isased 62-72 cm, emased 60-68 cm.
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.
• Roosad täpid ninal.
• Ülehambumus või alahambumus.
• Heledad silmad.
• Liiga lamedad, liiga lühikesed, või liiga kõrge asetusega
kõrvad.
• Halva asetusega või peenikesed jalad.
• Liiga sirged kannad.
• Paksud käpad.
• Igasugune selge sarnasus inglise hagijaga, eriti pea
piirkonnas. „Suitsutooni“ pea, mis viitab ristamisele mustvalge hagijaga. Kõik teised toonid peale eelpoolmainitute.
•
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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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