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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 28.07.2009.

AVALDAMISE

KASUTUS: Jahisaagi kättetooja.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 8:
Alarühm 1:
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veekoerad.
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lenduajavad
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ja

ÜLDMULJE:
Sümmeetriline, tasakaalustatud, aktiivne ja jõuline koer.
Ühtlase ning maapinnaga paralleelse liikumisega. Tugev,
sõbraliku ilmega.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Sõnakuulelik, arukas, kaasasündinud töövõimega. Heatahtlik,
sõbralik ja enesekindel.
PEA:
Heas tasakaalus ja hästi välja joonistunud.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Lai, ent mitte robustne. Hea üleminekuga kaelale.
Üleminek laubalt koonule: Hästi väljendunud.
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NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Eelistatult must.
Koon: Jõuline, lai ja sügav. Koonu pikkus on enam-vähem
võrdne laubalõike ja kuklakühmu vahelise vahemaaga.
Lõuad/hambad: Tugevad lõuad. Perfektne, korrapärane ja
täielik käärhambumine, mis tähendab seda, et ülemised
hambad katavad alumisi ja väljuvad lõualuust otse.
Silmad: Tumepruunid, üksteisest hästi kauge asetusega,
tumedate lauservadega.
Kõrvad: Mõõduka suurusega, asetsevad silmadega umbes
samal joonel.
KAEL:
Hea pikkusega, voltideta ja lihaseline.
KERE:
Tasakaalustatud.
Selg: Sirge ülajoon.
Nimme: Jõuline, lihaseline ja lühike.
Rindkere: Südame piirkonnas sügav. Roided on sügavad ja
hästi kaardunud.
SABA:
Saba asetseb seljaga ühel joonel ning seda kantakse ülajoonega
tasa. Ulatub kannani, ei ole otsast kõver.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Esijalad on sirged, hea luustikuga.
Õlad: Hästi tahapoole suunatud, pikad.
Õlavarred: Abaluudega ühepikkused, tagavad jalgade asetuse
hästi kere all.
Küünarnukid: Liibuvad.
Esikäpad: Ümarad ja kassilikud.
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TAGAJÄSEMED:
Tugevad ja lihaselised.
Põlveliigesed: Hästi kaardunud.
Sääred: Head.
Kannad: Hästi madala asetusega, tagantvaates sirged, ei ole
sisse- ega väljapoole pööratud. Kooskandsus on väga
ebasoovitav.
Tagakäpad: Ümarad ja kassilikud.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Jõuline, tugeva tagajalgade tõukega. Sirge ja korrapärane nii
eest kui tagant. Samm on pikk ja vaba, esijäsemeid ei tõsteta
kõrgele (hackney action).
KARVKATE
KARV: Liibuv või laineline, korraliku ehiskarvaga. Tiheda
ning veekindla aluskarvaga.
VÄRVUS: Kõik kuldsed ja kreemjad toonid. Ei ole punane ega
mahagonikarva. Üksikud valged karvad rinnal on lubatud.
SUURUS JA KAAL:
Turja kõrgus:
Isased koerad: 56-61 cm (22-24 tolli).
Emased koerad: 51-56 cm (20-22 tolli).
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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
ning koera võimekusest teha tavapärast tööd.
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
•
•

Agressiivsus või liigne argus.
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega
koerad diskvalifitseeritakse.

NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult
munandikotti laskunud munandit.

Tõlge: Multilingua büroo.
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