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TÕLGE: Peggy Davis. 
 
PÄRITOLUMAA: Kreeka. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 16.10.1959. 
 
KASUTUS: 
Väga hea haistmismeelega ning vastupidav koer. Aktiivne 
jahikoer nii üksikult kui karjas. Saab hästi hakkama nii lausmaal 
kui mägedes, samuti kaljustel aladel ja väga rasketes 
tingimustes. Tal on kõlav ja harmooniline hääl. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 6:  Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud. 
Alarühm 1.2: Keskmisekasvulised hagijad. 
 Töökatsetega. 
ÜLDMULJE: 
Keskmise suurusega koer, lühikese karvaga, must ja pruun. 
Tugev, jõuline, elav ning tähelepanelik. 
 
PEA: 
Pikk. Kaela kogupikkuse ja turja kõrguse suhe on 4,35:10. Kolju 
laius ei tohi olla suurem kui pool pea kogupikkusest, st 
peaindeks ei tohi olla väiksem kui 50. Kolju ja koonu ülemised 
piirjooned on erisuunalised. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Kolju pikkus on võrdne koonu pikkusega või sellest pisut 
väiksem. Kujult on kolju üsna lame. Kuklakühm on vaid kergelt 
rõhutatud. Otsmik on üsna lai. Otsmikuvagu ei ole väga 
märgatav. Kõrge asetusega kulmukaared. 
Üleminek laubalt koonule: Mitte väga rõhutatud. 
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NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Asetseb koonuseljaga samal joonel, ulatub huule 
välimisest vertikaaljoonest ettepoole. Niiske, liikuv, must. 
Avatud ninasõõrmed. 
Koon: Koon on koljuga ühepikkune või sellest pisut pikem. 
Koonuselg on sirge või isaste koerte puhul kergelt kaarduv. 
Mokad: Üsna hästi arenenud. 
Lõuad/hambad: Tugevad lõuad. Täeilik käärhambumus või 
tanghambumus. Tugevad ja valged hambad. 
Silmad: Normaalse suurusega, ei ole liiga sügava asetusega ega 
pungis. Värvuselt pruunid. Elava ning aruka ilmega. 
Kõrvad: Keskmise pikkusega (peaaegu pool pea pikkusest). 
Kõrge asetusega, st asetsevad sarnakaartest kõrgemal. Lamedad, 
ümara otsaga ning vertikaalselt rippuvad. 
 
KAEL: 
 
Jõuline, tugevate lihastega, ilma kaelavoldita, läheb sujuvalt üle 
õlgadeks. Kaela pikkuse ja pea kogupikkuse suhe on peaaegu 
6,5:10. 
 
KERE: 
 
Kere pikkus on 10% suurem kui turja kõrgus. 
Ülajoon: Sirge, kerge kumerusega nimme kohal. 
Turi: Asetseb pisut ülajoonest kõrgemal. 
Selg: Pikk ja sirge. 
Nimme. Kergelt kaarduv, lühike, tugev ning väga lihaseline. 
Laudjas: Pikk, lai, väga lihaseline ja pisut kaldus. 
Rindkere: Hästi arenenud, sügav, madala asetusega ulatudes 
kuni küünarnukkideni. Kergelt kaardunud roided. 
Kõht: Kuiv, kõhujoon on pisut üles tõmmatud. 
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SABA: 
Ei ole pikk, ulatub maksimaalselt kannaliigeseni. Üsna kõrge 
asetusega, jämeda sabatüvega ning otsa suunas läheb pisut 
peenemaks. Liikumisel kantakse saablikujuliselt. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Jalad on sirged nii eest- kui külgvaates, tugevate lihastega ning 
robustsed. 
Õlad: Kaldega, tugevate lihastega ning asetsevad rinnakorvi 
lähedal. 
Õlavarred: Kaldega, lihaselised ja robustsed. 
Küünarvarred: Sirged, pikad ja tugeva luustikuga. 
Kämblaliigesed: Kuivad, ei ole silmatorkavad. 
Kämblad (kämblaliigesed): Piisava pikkusega, tugevad, üsna 
sirged. Ei tohi olla nõgusad. 
Esikäpad: Ümarad ja kompaktsed. Tugevate, kompaktsete ning 
kaardus varvastega. Tugevad, kaardus ning mustad küüned. 
Suured, tugevad ja sitked padjandid. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Üsna sirged ja vertikaalsed nii tagant- kui külgvaates, tugevate 
lihastega ning robustsed. 
Reied: Pikad, tugevad ja väga lihaselised. 
Jalad: Kaldega, pikad ja tugevad. 
Kannaliigesed: Kuivad ja tugevad. Asetsevad keskmisel 
kõrgusel. Kaldus. 
Kannad: Tugevad, kuivad, üsna pikad, peaaegu täiesti sirged. 
Ilma lisavarvasteta. 
Tagakäpad: Samasugused nagu esikäpad. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Kiire ja kerge. 
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KARVKATE 
 
KARV: Lühike, tihe, pisut karm ning liibuv. 
 
VÄRVUS: Must ja pruun. Väike valge laik rinnal on lubatud. 
Nähtavad limaskestad, ninapeegel ning küüned on mustad. 
 
SUURUS JA KAAL: 
Turja kõrgus: 
Isased: 47-55 cm. 
Emased: 45-53 cm. 
Lubatud kõikumine on +/- 2 cm. 
Kaal:    17-20 kg. 
 
VEAD: 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks 
ning nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse 
kõrvalekalde ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja 
heaolule. 

• Lühike ja lai koon. 
• Liiga pikad, liiga lühikesed, kitsenevad või keerdus 

kõrvad. 
• Liiga lühike kael. 
• Kumer või nõgus ülajoon. 
• Lame ja kitsas nimmeosa. 
• Lühike, kitsas ja ilma kaldeta laudjas. 
• Liiga all (rippuv) või liiga üles tõmmatud alajoon. 
• Pikk, raske või rõngas saba. 
• Liiga lühikesed või liiga pikad, peenikesed või nõgusad 

kämblad ja kannad. 
• Kooskandsus või tünnikujulised kannad. 
• Jänesekäpad. 
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
• Agressiivsus ja liigne argus. 
• Koonduvad kolju ja koonu ülemised piirjooned. 
• Nõgus koonuselg, väga terav koon. 
• Ala- või ülehambumus. 
• Poolkikkis kõrvad. 
• Selja kohal rõngas saba. 
• Mittevertikaalne jalgade asetus. 
• Lisavarbad. 
• Standardis kehtestatust erinevat värvi karvkate, 

ninapeegel, silmad või küüned. 
• Nähtavate limaskestade täielik depigmentatsioon. 
• Turja kõrgus ei vasta standardis kehtestatule. 

PUNKTISKAALA: 
 Üldmulje:   20 
 Pea (kolju ja koon):  15 
 Silmad:   5 
 Kõrvad:   5 
 Kael:     5 
 Kere:    15 
 Jalad:    20 
 Saba:    5 
 Karvkate:   10 
     100 punkti 

KVALIFIKATSIOON: 
 Suurepärane:   vähemalt 90 punkti. 
 Väga hea:   vähemalt 80 punkti. 
 Hea:   vähemalt 70 punkti. 
 Piisav:   vähemalt 60 punkti. 
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt 
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 
Tõlge: Multilingua büroo. 


