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TIIBETI SPANJEL 
 

(TIBETAN SPANIEL) 
 
 
 
PÄRITOLU: Tiibet  
 
EESTKOSTEMAA: Suurbritannia 
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ÜLDMULJE:  
Väike, aktiivne ja valvas. Hästi tasakaalustatud 
kehaehitusega,  kerepikkus on turjakõrgusest veidi pikem. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM:  
Lõbus ja enesekindel, väga arukas, umbusklik võõraste 
suhtes. Tähelepanelik, truu aga iseseisev. 
 
PEA:  
Pea võrreldes kehaga väike, uhkelt kantud. Isastel 
maskuliinsem kuid mitte robustne. 
 
PEAPIIRKOND: 
  
Kolju: kergelt kuplikujuline, mõõdukalt lai ja pikk. 
Üleminek laubalt koonule: kerge kuid selgelt määratletav. 
 
NÄOPIIRKOND: 
 
Ninapeegel: soovitatavalt must 
Koon: keskmise pikkusega, tömp ja täidetud, ilma 
kortsudeta. Lõug piisavalt sügav ja lai 
Lõuad/Hambad: kerge alahambumus. Hambad ühtlases 
rivis, alalõug kihvade vahel piisavalt lai hammastiku 
moodustumiseks. Soovitav täishambumus. Hambad ja 
keel ei tohi paista, kui suu on suletud. 
Silmad: Tume pruunid, ovaalsed, säravad ja ilmekad, 
keskmise suurusega, suhteliselt kaugel teineteisest aga 
ettepoole vaatavad. Silmalaud mustad. 
Kõrvad: keskmise suurusega, rippuvad, täiskasvanud 
koeral ehitud sulgjate karvadega, üsna kõrge asetusega. 
On soovitav, et kõrvad veidi eemalduvad koljust , kuid ei 
tohi olla kerged. Kõrvad peavad olema liikuvad ja ilmekad. 
Suured, rasked madalal asetsevad kõrvad on 
ebatüüpilised. 
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KAEL:  
Mõõdukalt lühike, tugev, kerega kaunilt liituv. Kael on 
kaetud pikematest karvadest moodustunud kaelusega, 
mis isastel on kaunim, kui emastel. 
 
KERE:  
Pikkus turjast sabajuureni on veidi suurem kui turjakõrgus.  
Selg: sirge 
Roided: kaarjad 
 
SABA:  
Kõrge asetusega, rikkalike sulgjate karvadega, koera 
liikudes rõõmsalt selja peale kaarduv. (Hinnet ei tohi 
alandada, kui koer seistes saba langetab) 
 
JÄSEMED:  
 
ESIJÄSEMED:  
Keskmine luustik, jäsemed kergelt kaarduvad, kuid 
õlaosast tugev. 
Õlad: hea asetusega 
 
TAGAJÄSEMED:  
Hea ehitusega ja tugevad.  
Nurgad: Mõõdukad . 
Kand: Madala asetusega. Tagantvaates paraleelsed. 
Käpad: Jänesekäpp. Väikesed ja tihedalt formeerunud. 
Varvaste vahelt kasvavad karvad on sageli käppadest 
pikemad. Ümar kassikäpp on ebasoovitav. 
 
LIIKUMINE:  
Kiire, sirge, vaba ja enesekindel. 
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KARVKATE:  
 
KARV:  
Siidja tekstuuriga, peal ja jäsemete esiosal lühike, kehal 
keskmise pikkusega, peaaegu liibuv. Aluskarv peen ja 
tihe. Kõrvad ja esikäppade tagaosa on kaunistatud 
sulgjate karvadega. Saba ja reied kaetud pika ning koheva 
karvaga. Ei tohi olla ülekarvastatud,  emastel on tavaliselt 
väiksem kaelus ja vähem karva, kui isastel. 
 
VÄRVUS:  
Kõik värvid ja värvikombinatsioonid on lubatud. 
 
SUURUS JA KAAL:  
 
Kõrgus:    25,4 cm ringis. 
Kaal: Ideaalkaal  4.1 -  6.8 kg 
 
VEAD:  
Iga kõrvalekalle eelpooltoodud punktidest loetakse veaks 
ning veasse suhtumise tõsidus peab olema  vastavuses 
selle avaldumise astmega. 
 
 
N.B.: 
Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt 
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
Airi Leegeni ja Heli Pärnpuu  tõlge 
inglisekeelsest ja saksakeelsest  originaalist 2003. 
heaks kiidetud EKL juhatuses 04.03.2004 protokoll nr 3 


