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TÕLGE: Täiendanud Dr. Paschoud 
 
PÄRITOLUMAA: Prantsusmaa. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 19.10.1964. 
 
KASUTUS: Hagijas. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 6:  Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud. 
Alarühm 1.2: Keskmisekasvulised hagijad. 
 Töökatsetega. 
ÜLDMULJE: 
Väikeste loomade jahil kasutatav hagijas (põhiliselt kasutatakse 
saagi etteajamiseks). Väga silmatorkava prantsusepärase 
välimusega ning detailideni viimistletud kehaehitusega. 
 
PEA: 
Peab olema tõule tüüpiline, kuiv ning peene ehitusega. Üsna 
pikk. 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Kõrvade vahelt lai, kumera kuklakühmuga. Otsmik on 
lame, keskvagu ei ole liiga silmatorkav. 
Üleminek laubalt koonule: Märgatav, ent ilma liialdusteta. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Hästi arenenud ning väga must. Ninasõõrmed on 
hästi avatud. 
Koon: Hea pikkusega, ei ole kandiline ega terav. Koonuselg on 
alguses sirge ning lõpus kergelt kaarduv. 
Mokad: Ülahuul katab alahuult, ent ei ole rippuv ega paks. 
Limaskestad on mustad. 
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Silmad: Normaalselt arenenud, tumedad. Hästi kaitstud 
asetusega kulmukaarte all. Aruka ja armsa ilmega. 
Kõrvad: Üsna õhukesed ning hästi sissepoole keerdunud, otsast 
üsna teravad. Ulatuvad ninapeeglini. Kitsa tüvega. Ei asetse 
silmade joonest kõrgemal. 
  
KAEL: 
Üsna pikk, kerge. Väike, pingul ning kuiva välimusega 
kaelavolt. 
 
KERE: 
Selg: Turi on hästi rõhutatud, selg lai ning sirge. 
Nimme: Lai, väga lihaseline, hästi seotud, mitte liiga pikk. 
Laudjas: Laudjas on kergelt längus. Kintsud on üksteisest üsna 
kauge asetusega ning pisut rõhutatud. 
Rindkere: Keskmise laiusega, ent sügav. 
Roided: Üsna pikad ning mitte lamedad. 
Küljed: Kergelt üles tõmmatud, ent täidetud. 
 
SABA: 
Hea kinnitusega. Üsna tugeva tüvega, otsa suunas läheb 
peenemaks. Keskmise pikkusega. Ilma pikemate, karmimate 
ning pisut eemalehoidvate karvadeta (nagu viljapea). Kantakse 
kergelt kaardus. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Esijalad on üsna pikad ning mitte liiga peenikesed. Sirged ja 
paralleelsed, hästi kinnitunud kõõlustega. 
Õlad: Õlgade ehitus sobib hästi galopiks. Pikad, hea kaldega, 
väga lihaselised, ent mitte raskepärased. 
Käpad: Prantsuse hagijale tüüpilised. Piklikud, peenikesed ning 
tihedalt asetsevad varbad. Padjandid on tugevad ja vastupidavad.  
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TAGAJÄSEMED: 
Reied: Hästi langeva joonega. Selgesti nähtavate ja puhaste 
lihastega. Mõõdukalt hästi arenenud. 
Kannad: Tugevad ning hästi madala asetusega, normaalse 
nurgistusega.  
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Elav ja rõõmsameelne. Galopp on kerge ja väsimatu.  
 
NAHK: 
Peen ja elastne, arvukate mustade täppidega. 
 
KARVKATE 
 
KARV: 
Sile, õhuke, liibuv ning läikiv. Ilma karvavabade laikudeta.  
 
VÄRVUS: 
Väga valge, ümaravõitu oranžide täppidega, mis ei ole nii 
ulatuslikud, et moodustaksid mantli. Need täpid katavad 
harilikult musta pigmendiga täppe nahal. Tõule on 
iseloomulikud oranžid tähnid kõrvadel. 
Kõrgus: 
Isased koerad: 55-58 cm (22-23,5 tolli). 
Emased koerad: 53-56 cm (21,5-22,5 tolli). 
 
VEAD: 
 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks 
ning nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse 
kõrvalekalde ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja 
heaolule. 
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
• Agressiivsus ja liigne argus. 
• Mittevastavus tõu tüübile. 
• Liiga hele nina või liiga heledad silmad. Liigne 

pigmendipuudus. 
• Pikemad, karmimad ning pisut eemalehoidvad karvad sabal 

(nagu viljapea). 
• Karm ja tihe karv. 
• Oranž mantel. 
• Liiga erksatoonilised, mahagonikarva või hallikad oranžid 

täpid. Mustaga segatud oranžid täpid. Selgete, ent liiga 
kahvatu tooniga oranžide täppide esinemine ning täppide 
puudumine ei ole soovitav, ent seda ei peeta 
diskvalifitseerivaks veaks. 

• Liiga kõrge või liiga madal turi. Ainsaks erandiks on väga 
heade tõuomadustega ning seega aretuseks sobivad isased, 
kelle puhul võib maksimaalne turja kõrgus olla kuni 60 cm 
(24 tolli). 

• Kõik ettenähtud kasutust mõjutavad vead, näiteks rahhiit, 
vale seisang või puudulik liikumisulatus. 

 
 
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
 
 
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt 
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


