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TÕLGE: Peggy Davis. 
 
PÄRITOLUMAA: Prantsusmaa. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 06.05.1964. 
 
KASUTUS: Seisukoer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 7: Seisukoerad. 
Alarühm 1.2: Kontinentaalsed seisukoerad, spanjeli tüüp. 
 Töökatsetega. 
ÜLDMULJE: 
Jässakas ja jõuline koer. 
 
PEA 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Ümara kujuga ning hästi arenenud ülaosaga. Kuklaluu hari on 
rõhutatud. Kiiruluud on üsna kumerad. Otsmik on tõusva joonega 
pealael oleva karvatuti (topknot) suunas, mis peab olema väga lokkis 
ning asetsema keset pealage. See ei tohi langeda otsmikule. 
Üleminek laubalt koonule: Moodustab koonuga nürinurga, mis on 
siiski piisavalt märgatav. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Pruun. Ulatub märgatavalt huultest ettepoole. Üsna terava 
otsaga. 
Koon: Pikk ning keskelt kumer. 
Mokad: Peenikesed ning pisut allapoole vajunud, muutes koonu üsna 
teravaotsaliseks. 
Silmad: Tumedad merevaigupruunid või pähkelpruunid. Üsna 
väikesed ning hea asetusega silmakoopas. Sõbraliku ning siira ilmega. 
Kõrvad: Keskmise paksusega, lamedad. Piisavalt madala asetusega, et 
hoida neid vastu põski liibumast. Kõrvad on pikad ja kaetud pika, 
siidise ning väga lokkis karvaga, mis koos pealael oleva karvatutiga 
moodustab nägu raamiva kauni lokkis paruka. 
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KAEL: 
Pisut kaarduv, puhas ning väga lihaseline. Üleminek kaelalt koljule on 
sujuv. Õlgadega hästi seotud. 
 
KERE: 
Selg: Sirge või pisut kumer. 
Nimme: Üsna lühike, lai, tugev ning lihaseline. 
Laudjas: Väga väikse kaldega. 
Rinnakorv: Sügav ja lai, ulatub küünarnukkideni. Roided on pikad ja 
silmatorkavad. Tagumine roie asub üsna puusade lähedal. 
Küljed: Lamedad ning pisut üles tõmmatud. 
 
SABA: 
Asetseb nimmega peaaegu ühel joonel. Kantakse üsna sirgelt. 
Reeglina on kupeeritud ühe kolmandikuni saba pikkusest. Sabatüvi on 
jäme. Saba on üleni kaetud lokkis karvaga. Kupeerimata saba peab 
olema keskmise pikkusega ning seda kantakse kergelt kaardus. 
 
JÄSEMED: 
Jalad peavad olema üsna lühikesed ning seega on tegemist üsna 
madala koeraga, ent ta on siiski kõrgem kui kokkerspanjel. 
ESIJÄSEMED: 
Õlad: Tugevad, pikad ning kaldus. Õlanukid on selgrooga 
ühinemiskoha juures lähestikku asetsevad. 
Õlavarred: Tugevad ja lihaselised. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Kintsud: Jõulised ning ulatuvad seljaga ühele kõrgusele. 
Reied: Sirged, hästi madala asetusega, lihaselised ja toored. Reite 
tagaküljed on kaetud pikema karvaga (nn „püksid“). Istmikunukk on 
selgelt nähtav. 
Kannaliigesed: Laiad ja sirged. Ei ole sisse- ega väljapoole pööratud. 
Kannad: Üsna lühikesed. Eriti tagantpoolt kaetud lokkis narmastega. 
Lisavarbad ei ole lubatud. 
 
KÄPAD: 
Ümarad, õige asetusega. Varvaste vahel on pikk ning lokkis karv. 
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KARVKATE 
 
KARV: Lokkis ja pisut sasitud. 
 
VÄRVUS: Pruun, eelistatult pruuni- ja hallilaiguline, kuivanud 
puulehe läikega. 
 
SUURUS: 
52-58 cm. 
 
VEAD: 
 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks ning 
nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse kõrvalekalde 
ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja heaolule. 
• Lamedate külgedega kolju. Koonujoonega paralleelne 

otsmikujoon. Kulmukaarteni ulatuv karvatutt (topknot) või 
rippuvatest karvadest moodustunud karvatutt (topknot). 

• Liiga nüri, ent siiski märgatava nurgaga üleminek laubalt koonule. 
• Must või liiga hele ninapeegel. Liiga vähese pigmendiga 

ninapeegel (dudley nina). Ümmargune nina.  
• Liiga lühike või liiga kumer koon. 
• Paksud ja rippuvad mokad. 
• Liiga heledad või näoga täpselt ühel tasapinnal asetsevad silmad. 

Liiga sügaval silmakoopas asetsevad silmad. Ebasõbralik või kuri 
pilk. 

• Paksud, voltis või liiga lühikesed kõrvad. Liiga kõrge asetusega 
kõrvad. Liiga ees või taga kantud kõrvad. 

• Liiga raskepärane või lameda ülajoonega kael.  Liiga jäme 
üleminek kaelalt koljule. 

• Pikk, kitsas või nõgus selg. 
• Pikk, kitsas või lame nimmeosa. 
• Liiga järsult langev või liiga sirge laudjas. 
• Mitte piisavalt madala asetusega rind, liiga kumer või liiga nõgus 

rind. Lamedad või liiga lähestikku asetsevad roided. 
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• Liiga toored või liiga sügavad küljed. 
• Liiga kõrge või liiga madala asetusega saba. Liiga kõver saba. 

Saablikujuliselt kantud või sulgja karvaga saba. 
• Lühikesed või sirged õlad. Üksteisest kaugel asetsevad õlanukid. 
• Peenikesed õlavarred. 
• Madala asetusega kintsud. 
• Lamedad reied. 
• Viltused või liiga sirged kannaliigesed. Üksteisest liiga kaugel või 

liiga lähestikku asetsevad kannad. 
• Pikad kannaliigesed. Ette- või tahapoole kaldus või kummalegi 

küljele kalduvad kannad. Puuduv narmaskarv. 
• Kitsad või liiga laiad käpad. Liiga karvased käpad. Toored 

padjandid. 
• Liiga liibuv või liiga lokkis karv. Liiga karm või liiga peenike 

karv. Karvatutt pealael (topknot) ei ole piisavalt lokkis või on 
langev nagu puudlil. 

• Must või must-valge karvkate. Pruunid märgised. 
 
 
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
 
 
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt arenenud ja 
täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


