Rühm:10; alarühm:1
Kinnitatud EKL juhatuses 04.04.2013

12.12.2011/ET
FCI - Standard nr 228
AFGANISTANI HURT

©M.Davidson, illustratsioon ©NKU Picture Library.
Juuresolev illustratsioon ei pruugi kujutada ideaalset
tõunäidist.

2

PÄRITOLUMAA: Afganistan.
EESTKOSTE: Suurbritannia.
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE
KUUPÄEV: 13.10.2010.
KASUTUS: Silmadega jahti pidav koer.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 10:
Hurdad.
Alarühm 1:
Pikakarvalised või narmastega hurdad.
Töökatseteta.
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Esimesed afganistani hurdad jõudsid Suurbritanniasse 20.
sajandi alguses. Zardini nimeline hurt võitis 1907. aastal
Londoni Kristallpalees toimunud koertenäituse. Seda tõugu
tuntakse ka tazi nime all, mis viitab tõu sarnasusele vene
päritolu samanimelise tõuga. See Afganistani mägismaalt pärit
maailmas üks tüüpilisemaid hurtasid on tõeline jahikoer ning ta
on valmis igal võimalusel ulukeid jälitama. Tänapäeval
peetakse teda ka glamuurse näitusekoerana, kes peab olema
tugev ja väärikas, kelle karvkate on siidine ning ilme
orientaalne.
ÜLDMULJE:
Väärika ja tugeva välimusega koer, kelles on ühendatud kiirus
ja jõulisus. Uhke peahoiakuga.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Tõule on omane idamaine või orientaalne ilme. Tema pilk on
otsekohene ja läbitungiv. Väärikas ja sõltumatu, mõnevõrra
metsiku ja pidevalt valvel olekuga.
FCI - Standard nr 228 / 12.12.2011

EESTI KENNELLIIT

3

PEA
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Pikk, mitte liiga kitsas, rõhutatud kuklakühmuga. Heade
proportsioonidega. Pealael on pikk karvatutt (top-knot).
Üleminek laubalt koonule: Vaevumärgatav.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Eelistatult must, heledamatel koertel on lubatud ka
maksapruun ninapeegel.
Koon: Pikk, jõuliste lõugadega.
Lõuad/hambad: Tugevad lõuad. Perfektne, korrapärane ja
täielik käärhambumine, mis tähendab seda, et ülemised
hambad katavad alumisi ja väljuvad lõualuust otse.
Otsehambumus (tanghambumus, lõikehambad sulguvad otse
üksteise vastu) on lubatud.
Silmad: Eelistatult tumedad, ent ka kuldset värvi silmi ei peeta
veaks. Peaaegu kolmnurksed, veidi viltuse asetusega, välimine
silmanurk on sisemisest veidi kõrgemal.
Kõrvad: Madala asetusega ja taha kinnitunud, liibuvad vastu
pead. Kaetud pika siidise karvaga.
KAEL:
Pikk, tugev ja väärika hoiakuga.
KERE:
Selg: Tasane, mõõduka pikkusega ja väga lihaseline.
Nimme: Sirge, lai ja üsna lühike.
Laudjas: Sabatüve suunas veidi laskuv. Puusanukid on üsna
esiletungivad ja laia asetusega.
Rindkere: Hea sügavusega ja piisavalt kaardunud roietega.
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SABA:
Mitte liiga lühike. Madala asetusega. Saba otsas on silmus.
Liikumisel kantakse saba kõrgemal. Hõreda karvkattega.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Õlad: Pikad ja kaldus, hästi taha suunatud. Väga lihaselised ja
tugevad, kuid mitte massiivsed.
Õlavarred: Pikad ja kaldega.
Küünarnukid: Külgvaates asetsevad otse turja läbival
vertikaaljoonel. Hoitakse tihedalt vastu rinnakorvi, ei ole sisseega väljapoole pööratud.
Küünarvarred: Esijalad on sirged ja tugeva luustikuga.
Kämblad (kämblaliigesed): Pikad ja vetruvad.
Esikäpad: Tugevad ja väga suured nii pikkuselt kui ka laiuselt.
Kaetud pika ja tiheda karvaga. Varbad on kaardunud.
Käpapadjandid toetuvad kindlalt maha.
TAGAJÄSEMED:
Üldmulje: Jõulised. Puusa ja kannaliigese vahe on väga pikk,
kannad on suhtelised lühikesed.
Põlveliigesed (põlved): Hästi nurgitunud ja pööratud.
Tagakäpad: Pikad, mitte nii laiad kui esikäpad. Kaetud pika ja
tiheda karvaga. Varbad on kaardunud. Käpapadjandid toetuvad
kindlalt maha.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Sujuv, vetruv ja stiilne.
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KARVKATE:
KARV: Pikk ja peene struktuuriga karv katab rinnakorvi, esija tagajalgu ning külgi. Täiskasvanud koertel õlgadest
tahapoole piki sadulat on karv lühike ja liibuv. Otsmikust
tahapoole on karv pikk, moodustades siidise karvatuti (topknot). Näo piirkonnas on karv lühike. Kõrvad ja jalad on
kaetud lopsaka karvaga. Kämblad võivad olla ilma karvadeta.
Karvkate peab olema loomulik. Piiratud või pügatud karvkate
on karistatav.
VÄRVUS: Kõik värvused on lubatud.
SUURUS:
Ideaalne turja kõrgus:
Isased koerad:
Emased koerad:

68-74 cm.
63-69 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.
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
• Agressiivsus või liigne argus.
• Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad
diskvalifitseeritakse.
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult
munandikotti laskunud munandit.
Viimased muudatused on märgitud poolpaksus kirjas.
Tõlge: Multilingua büroo.
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