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FCI – Standard nr 353 / 10. 04. 2006 / D

URUGUAI CIMARRON
(Cimarrón Uruguayo)
TÕLGE : Brígida Nestler. Federación Cinológica Argentina
(saksa keelde).
JUHENDAJA : Miguel Ángel Martínez.

PÄRITOLU: Uruguai.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE
AEG:
21. 02. 2006.
KASUTUS: Sobib tööks veisekarjaga, suuruluki jahiks ja
valvekoeraks.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 2
Pinšerid ja šnautserid, molossid ning
Šveitsi alpi karjakoerad
Alarühm 2.1
Molossid; dogilaadsed koerad.
Töökatseteta.
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LÜHIKENE AJALOOLINE ÜLEVAADE :
„Cimarrón Uruguayo“ päritolu on teadmata. Arvatakse, et
ta põlvneb hispaania ja portugali vallutajate poolt maale
toodud koertest. Uruguai cimarrón kujunes välja nende
kodutuks jäänud koerte ristanditest, kes tegid läbi
loodusliku valiku, milles jäid püsima ainult kõige
võimekamad, nutikamad ja vastupidavamad. Toonaste
aegade elanikkond nägi nende koerte julgust, kodustas
nad ning alustas tasapisi nende kasutamist vara
valvuritena, ning igapäevatöös ka veisekarjade juures.
ÜLDMULJE :
Uruguai cimarrón on molossitüübiline koer, keskmise
suurusega, tugev, kompaktne, hea luustikuga, lihaseline ja
kärmas.
OLULISED PROPORTSIOONID :
Turjakõrgus : Kerepikkus = 10:11
Turjakõrgus on laudja kõrgusega vastavuses.
Koon on vaid veidi lühem kui kolju-osa.
Kõrguse vahemaad maast küünarnukkideni ja
küünarnukkidest turjani peavad olema ühesugused.
KÄITUMINE / ISELOOM :
See koer on tasakaalukas, mõtlik ja vapper.
PEA :
PEAPIIRKOND :
Kolju : Oma pikkusest veidi laiem, kuklakaar on vaid
mõnevõrra väljendunud.
Üleminek laubalt koonule : Mõõdukas.
NÄOPIIRKOND :
Ninapeegel : Esileulatuv, must.
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Koon : Koon on võimas. Keskmise laiusega ja veidi lühem
kolju-osast.
Mokad : Ülemised mokad katavad täielikult alumisi kuid ei
ole rippuvad.
Lõuad / Hambad : Tugevad ja võimsad lõuad. Tugev,
korrapärane ja täiskomplektne hammastik. Kääritaoline
hambumus (alumiste lõikehammaste välispind sulgub
tihedalt ülemiste lõikehammaste sisepinna taha).
Põsed : Hästi arenenud, mitte liiga esiletungivad.
:
Keskmise
suurusega,
mandlikujulised.
Silmad
Läbitungiva pilguga. Üldiselt pruuni värvi, kuid värvitoon
sõltub karvkatte värvusest, mida tumedamad, seda parem.
Tihedalt
liibuvad
silmalaud
on
täies
ulatuses
pigmenteerunud.
Kõrvad : Keskmise suurusega, keskmisel kõrgusel
asetsevad, kolmnurga kujulised, külgedele laskudes
puudutavad põski. Need kupeeritakse ümaralt, millega
antakse kõrvale puuma kõrvaga sarnane kuju ning selle
allesjääv pikkus ei ületa poolt kõrva loomulikust pikkusest.
(Välja arvatud maades, kus kõrvade kupeerimine on
seadusega keelatud.)
KAEL :
Tugev, lihaseline, mitte väga pikk.
KERE :
Ülajoon : Täiesti horisontaalne või veidi nõgus.
Turjakõrgus peab vastama laudja kõrgusele.
Turi : Hästi markeeritud.
Nimme (lanne) : Lühike, tugev ja veidi kumerdunud.
Laudjas : Hea pikkuse ja laiusega ning horisontaaltasandi
suhtes 30º suuruse kaldega. Laudja kõrgus on
turjakõrgusega samasugune.
Rindkere : Sügav, vähemalt kuni küünarnukkideni ulatuv.
Lai ja hästi arenenud. Hästi kaardunud roietega, kuid mitte
tünnikujuline. Eesrind on märgatav.
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SABA :
Tugev, keskmiselt kõrge asetusega. Kannaliigesteni
ulatuva pikkusega. Rahulikus olekus allapoole rippuvas
asendis, liikumisel kerkib horisontaaltasandini või veidi
kõrgemale.
JÄSEMED:
ESIJÄSEMED :
Eestvaates sirged ja paralleelse seisuga.
Õlad : Kaldus asetusega.
Õlavarred : Labaluudega ühepikkused.
Küünarnukid : Sisse- või väljapoole pöördumata.
Küünarvarred : Püstised, tugeva luustikuga.
Esikäpad : Ovaalsed, varbad on tihedalt kokku surutud,
käpapadjandid on tugevad.
TAGAJÄSEMED :
Lihaselised ja võimsad. Tagantvaates paralleelse seisuga.
Reied : Hästi arenenud.
Põlved : Heade nurkadega.
Pöiad : Tugevad, keskmise pikkusega.
Tagakäpad : Kassikäpad. Käpapadjandid on tugevad.
LIIKUMINE :
Liikumine on väsimatu, hea ulatusega, pika esijalgade
sirutuse ja tugeva tagajalgade tõukega. Traavil liikudes
suunduvad jalad otse ette ning liikumiskiiruse kasvades
kalduvad esijalad lähenema mõttelisele keskjoonele.
NAHK :
Paks ja elastne.
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KARVKATE:
KARV :
Lühike, sile, kehale liibuv ja aluskarvaga. Pikakarvalisus
on diskvalifitseeriv viga.
VÄRVUS :
Vöödiline või kollane kõikides oma värvivarjundites kas
koos maskiga või ilma. Vöödilised koerad võivad olla ka
nõgise värviga. Valged laigud on lubatud : alalõual, kaela
alaosas, eesrinnal, kõhualuses ja jalgade alaosas.
SUURUS ja KEHAKAAL :
Turjakõrgus :
Isastel : 58 - 61 cm. (tolerants 2 cm)
Emastel : 55 - 58 cm. (tolerants 2 cm)
Kehakaal :
Isastel : 38 – 45 kg.
Emastel : 33 – 40 kg.
VEAD :
Kõiki kõrvalekaldeid eelnimetatud punktides tuleb lugeda
vigadeks, mille aste hindamisel sõltub otseselt
kõrvalekalde ulatusest.
KERGED VEAD :
Liigselt rippuvad mokad.
Liigselt väljendunud lõualott.
Liiga esiletungivad põsed.
Rohkem kui 2 PM1 puudumine.
RASKED VEAD :
Valgeid laike muudes keha piirkondades peale lubatute.
Olulised kõrvalekalded ettenähtud proportsioonidest.
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Üle- või alamõõdulisus etteantud suurusest (kaasa
arvatud lubatavuse piir).
Ebaselge sugupoole tüüp.
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD :
Agressiivsed või arad koerad.
Pikk karvkate.
Mistahes muu värvus peale ettenähtute.
Ülehambumus.
Alahambumus.
Tõutüübi puudumine.
Diskvalifitseerida tuleb ilmsete füüsiliste arenguhäiretega
või käitumishälvetega koerad.
Märkus : Isastel peab olema kaks nähtavalt normaalselt
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit.

Maret Kärdi tõlge
saksakeelsest originaalist, mai 2006.
heaks kiidetud EKL juhatuses 02.11.2006 protokoll nr 12

EESTI KENNELLIIT

