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PÄRITOLUMAA: USA
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 02.11.1979.

AVALDAMISE

KASUTUS: Hagijas.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 6:
Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud.
Alarühm 1.1:
Suurekasvulised hagijad.
Töökatsetega.
PEA:
Pea peab olema piisavalt pikk ning kuklakühmu juurest pisut
kumer.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Lai ja täidetud.
Üleminek laubalt koonule: Mõõdukalt väljendunud.
NÄOPIIRKOND:
Koon: Keskmise pikkusega, sirge ja kandilise kujuga.
Silmad: Suured ning teineteisest kaugel asetsevad, pehme
ilmega ning hagijalikud. Ilme on rahulik ning paluv. Värvuselt
pruunid või pähkelpruunid.
Kõrvad: Mõõdukalt madala asetusega, pikad. Sirgeks
tõmmatuna ulatuvad peaaegu või täitsa ninaotsani. Tekstuurilt
pehmed, piisavalt laiad, praktiliselt ei suudagi kikki tõusta.
Ripuvad pea lähedal, esikülg keerdub pisut põse poole. Otsad on
ümarad.
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KAEL:
Asetseb vabalt ja kergelt õlgadel. Kael on tugev, ent mitte liiga
lihaseline. Keskmise pikkusega. Kurk on puhas ja kaelal ei esine
nahavolte. Lubatud on siiski väike volt lõuanurga all.
KERE:
Selg: Keskmise pikkusega, lihaseline ja tugev.
Nimme: Lai ja pisut kumer.
Rindkere: Et kopsudele ruumi anda, peaks rindkere olema
sügav. Sügavuse suhtes kitsam kui inglise hagijal, sobivaks
ümbermõõduks on 28 tolli (71 cm) on 23-tollise (58 cm) koera
puhul.
Roided: Hästi kaardunud roided, tagumised roided peaksid
ulatuma hästi taha.
Küljed: Kolmetolline (7,6 cm) külg tagab vetruva liikumise.
SABA:
Mõõdukalt kõrge asetusega. Ulja hoiakuga, ent ei ulatu
ettepoole selja kohale. Kergelt kaarduv, saba otsas on väike
karvatutt.
JÄSEMED:
ESIJÄSEMED:
Esijalad sirged, piisava luustikuga.
Õlad: Kaldega, puhtad, lihaselised, ei ole liiga raskepärased või
liiga lihaselised. Jätavad mulje vabast, tegusast ning jõulisest
liikumisest.
Kämblad: Lühikesed ja sirged.
Esikäpad: Rebaselikud. Hästi kaardunud varbad, tugevad
küüned, täidetud ning tugevad padjandid.
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TAGAJÄSEMED:
Puusad ja reied: Tugevad ja lihaselised, tagavad tugeva
tõukejõu.
Põlveliigesed: Tugevad ning madala asetusega.
Kannad: Tugevad, sümmeetrilised ja mõõduka nurgaga.
Tagakäpad: Kompaktsed ja tugevad.
KARVKATE:
KARV:
Liibuv, keskmise pikkusega tugev hagijakarv.
VÄRVUS:
Lubatud on kõik värvused.
KÕRGUS:
Isased koerad: 22-25 tolli (56-63,5 cm).
Emased koerad: 21-24 tolli (53-61 cm) mõõdetuna turja pealt,
kui koer seisab loomulikus asendis, käpad hästi kere all.
VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks
ning nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse
kõrvalekalde ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja
heaolule.
• Väga lame kolju, pealt kitsas. Liiga kumer.
• Rooma nina või ülespoole keeratud nina, mis jätab
taldrikukujulise mulje.
• Pikk ja väga terav koon, järsu langusega silmade all. Väga
lühike koon.
• Väiksed, teravad ja terjerlikud silmad. Pungis ja liiga
esiletungivad silmad.
• Lühikesed kõrvad, kõrge asetusega kõrvad või kõrvad, mis
kipuvad tõusma kinnituskohast kõrgemale.
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• Jäme, lühike või jässakas kael, mida hoitakse õlgadega ühel
joonel. Kaelvolt või nahavoldid, mida võib tähistada
terminiga „voldilisus“ (throatiness).
• Väga pikk selg, kumer või nõgus selg.
• Lame ja kitsas nimmeosa.
• Ebaproportsionaalselt lai ja mitte piisavalt sügav rinnakorv.
• Lamedad roided.
• Pikk saba. Teekannukujuline kõverus või sabatüve kohalt
ettepoole liikuv saba. Rotisaba. Karvatuti puudumine.
• Kõverad esijäsemed.
• Sirged ja püstised õlad.
• Küünarnukist väljapoole pöördunud.
• Randmed on pööratud ettepoole või on tahapoole kaldus.
• Lehmakannad või sirged kannad.
• Pikad, avatud või laialiasetsevad käpad.
• Nõrk lihastik ja vähene tõukejõud.
• Lühike, peenike või liiga pehme karvkate.
PUNKTISKAALA:
Pea:
Kolju
5
Koon
5
Silmad
5
Kõrvad
5
20
Kere:
Kael
5
Rind ja õlad 15
Selg, nimme ja roided
15
Jäsemed:
Esijäsemed
10
Puusad, reied ja tagajäsemed
Käpad
15
35
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Karvkate ja saba:
Karvkate
Saba
Kokku:

5

5
10
100

Selgete füüsiliste ja 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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