Rühm:6; alarühm:1
Kinnitatud EKL juhatuses 11.10.2012

FCI Standard nr 279 / 07. 08. 1998 / GB

PLANITSA (MONTENEGRO) HAGIJAS
(Crnogorski Planinski Gonič)

2

TÕLGE: Peggy Davis.
PÄRITOLUMAA: Montenegro Vabariik.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 15.07.1997.
KASUTUS:

AVALDAMISE

Hagijas.

FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 6:
Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud.
Alarühm 1.2:
Keskmisekasvulised hagijad.
Töökatsetega.
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Selle tõu päritolu on teadaolevalt sama, mis teistel Balkani
poolsaare hagijatel. Seda tõugu on minevikus tuntud ka „musta
hagija“ nime all. Esimene standard pärineb 1924. aastast. FCI
tunnustas tõugu ametlikult (standardi number 279) 8. mail 1969
oma Varssavi koosolekul.
ÜLDMULJE:
Keskmise suurusega, tugev ja kiire koer.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
Kere pikkus (mõõdetuna õlanukist istmikunukini) ja rindkere
ümbermõõt on umbes 10% turja kõrgusest suuremad. Pea pikkus
on 45% turja kõrgusest.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Hästi tasakaalukas, oma peremehesse
sõnakuulelik ning usaldusväärne.
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PEA:
Pikapealine. Kolju
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KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Kolju on koonust pikem. Kukla piirkonnas on kolju laius
väiksem kui vahemaa laubalõike ja kuklakühmu vahel. Eest- ja
külgvaates lame ja kergelt kumer. Kitseneb suunaga pealaest
laubalõike poole. Frontaalvagu on rõhutatud, kuklakühm on
vähem väljendunud. Kulmukaared on hästi arenenud.
Üleminek laubalt koonule: Kergelt väljendunud.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Alati must ja hästi arenenud.
Koon: Jäme ja laia koonutüvega. Lühem kui kolju. Koonu ja
kolju pikkuse soovitav suhe on 7,5:10. Koonu küljejooned on
koonduvad. Koonuselg on sirge.
Mokad: Mõõdukalt arenenud ning pingul. Ülahuul katab pisut
alahuult. Suunurgad on tugevad. Huulte ääred on musta
pigmendiga.
Lõuad/hambad: Lõuad on tugevad, ühtlase ja täieliku
käärhambumusega. Ka tanghambumus on lubatud. Hambad on
hästi arenenud ja ühtlase asetusega.
Põsed: Lamedad.
Silmad: Ovaalse kujuga ning pisut viltuse asetusega. Värvuselt
helepruunist tumepruunini. Silmalaugude ääred on mustad.
Kõrvad: Kõrge asetusega ning mõõduka pikkusega. Õhukesed
või keskmise paksusega. Ilma voltideta, ripuvad pea lähedal.
Otsast rohkem või vähem väljendunud ovaalse kujuga.
KAEL:
Jõuline ning kaldus. Moodustab horisontaali suhtes 45-50°
nurga. Kael on peaga enam-vähem ühepikkune. Peenike,
lihaseline ning ilma voldita.
FCI Standard nr 279/07. 08. 1998
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KERE:
Ristkülikukujuline. Kere pikkus on umbes 10% turja kõrgusest
suurem.
Turi: Väga rõhutatud.
Selg: Lihaseline, lai ja mõõduka pikkusega.
Nimme: Lihaseline, tugev, keskmise pikkusega. Vahemaa
viimase roide ja puusade vahel on väike.
Laudjas: Kerge kaldega (20-25° horisontaali suhtes), jõuline,
väga lihaseline, lai.
Rindkere: Tugev ja sügav. Sügavus on 45-50% turja kõrgusest
ning ümbermõõt on umbes 10% turja kõrgusest suurem.
Alajoon ja kõht: Rinnakuluu jätk on selgelt märgatav. Kõht on
vaid pisut üles tõmmatud.
SABA:
Saba on laudja joone pikenduseks. Läheb otsa suunas järkjärgult
peenemaks
ning ulatub
kannani.
Kantakse
saablikujuliselt ülajoonest allpool. Saba on kaetud rikkaliku
karvaga.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Üldmulje: Tugevad, massiivsed, lihaselised ja paralleelsed.
Õlad: Abaluud on lihaselised ning rindkerega hästi seotud.
Abaluude pikkus on võrdne pea pikkusega. Moodustavad
horisontaali suhtes 40-45° nurga.
Küünarnukid: Tugevad ning kere lähedal hoitud. Küünarnukkide
kõrgus maapinnast on umbes pool turja kõrgusest.
Küünarvarred: Sirged, tugevad ja lihaselised.
Kämblaliigesed: Tugevad.
Kämblad: Tugevad, saledad, kerge kaldega (kuni 15° vertikaali
suhtes).
Esikäpad: Kassikäpad. Tugevad varbad, lähestikku asetsevate
ning hästi kaardunud varvastega. Padjandid on vastupidavad,
elastsed ning mustad. Küüned on alati mustad.
FCI Standard nr 279/07. 08. 1998
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TAGAJÄSEMED:
Üldmulje: Tugevad, lihaselised, paralleelsed ning tugeva
luustruktuuriga.
Reied: Tugevad, lihaselised ja mitte silmatorkavad.
Põlveliigesed: Tugevad, kere kesktelje suhtes paralleelsed.
Põlveliigese nurk on umbes 120°.
Sääred: Reitega umbes ühepikkused. Lihaselised.
Kannaliigesed: Tugevad ning rõhutatud, umbes 135-140
kraadise nurgaga.
Kannad: Jõulised ning peaaegu vertikaalsed.
Tagakäpad: Samasugused nagu esikäpad.
KÕNNAK:
Ühtlane ja vetruv samm, tugeva tagajalgade tõukega. Eelistatud
liikumisviis on energiline ja ühtlane traav.
NAHK:
Elastne ning väga hästi kerele liibuv. Tumeda pigmendiga.
KARVKATE
KARV: Lühike, tihe, karm, mitte liiga paks, läikiv, lame ja sile.
Aluskarv on üsna hästi arenenud.
VÄRVUS: Põhivärvus on must. Silmade kohal, koonul ja
käppadel on pruunid märgised. Pruunid märgised silmade kohal
on pähkli suurused. Märgised koonu külgedel ulatuvad kõige
rohkem suunurkadeni. Pruunide märgiste värvus varieerub
helepunasest pruunikaspunase ja erkpunaseni. Valge märgis
rinnal on lubatud, ent mitte soovitav. Selle läbimõõt ei tohi olla
rohkem kui 3 cm.
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SUURUS:
Turja kõrgus on 44-54 cm. Ideaalne turja kõrgus isastel on 49-50
cm, emastel 48-49 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.
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
• Kartlikkus või agressiivsus.
• Üle- või alahambumus. Viltune lõikehammaste kaar.
• Ühe hamba puudumine. Kahe eespurihamba 1 (PM1)
puudumine on lubatud.
• Väga heledad silmad, kõõrdsilmad, erinevat värvi silmad,
entroopium, ektroopium.
• Ülespoole rõngas saba, ülajoonest kõrgemal kantud saba,
küljele kalduv saba.
• Kõrvalekalded standardis kehtestatud karvkatte värvustest.
• Lubatust erinevad valged märgised.
• Kõrvalekalded standardis kehtestatud turja kõrgusest.
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad
diskvalifitseeritakse.
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit.
Tõlge: Multilingua büroo.
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