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TÕLGE: Peggy Davis, täiendanud Dr. J.-M. Paschoud 
 
PÄRITOLUMAA: Suurbritannia. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 27.11.1974. 
 
KASUTUS: Hagijad. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 6: Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud. 
Alarühm 1.2: Keskmisekasvulised hagijad. 
 Töökatsetega. 
 
ÜLDMULJE: 
Tugev ja kerge koer. Rebasehagijaga võrreldes mitte nii jõuline, 
kuid samas suursugusema välimusega. 
 
PEA: 
Ilmekas, mõõduka suurusega. 
 
KOLJUPIIRKOND:  
Kolju: Lame. Kuklaluu hari on kergelt märgatav. 
 
NÄOPIIRKOND:  
Ninapeegel: Must ja hästi arenenud. 
Koon: Üsna pikk ning pigem terav kui kandilise kujuga. 
Mokad: Katavad alumist lõualuud. 
Silmad: Alati tumedad, ei ole pungis. Keskmise suurusega, mitte 
liiga ümarad.  
Kõrvad: V-kujulised, peaaegu täiesti lamedad, väikese keeruga. 
Üsna lühikesed ning suhteliselt kõrge asetusega. 
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KAEL: 
Pikk ning vaba, kuigi õlgadega hästi seotud. Kaela ülaosa on 
kergelt kaarduv. 
 
KERE:  
Selg: Sirge ja lihaseline. 
Nimme: Tugev ja pisut kumer. 
Rindkere: Rohkem arenenud sügavusse kui laiusesse. 
Roided. Pigem lamedad kui kaardunud. 
Küljed: Ei tohi olla liiga täidetud ega liiga üles tõmmatud. 
 
SABA: 
Keskmise pikkusega. Sabaotsas on mõned pikemad, karmimad 
ning eemalehoidvad karvad (nagu viljapea). Hea hoiakuga. 
 
JÄSEMED  
 
ESIJÄSEMED: 
Esijalad on sirged ja vertikaalsed. 
Õlad: Kaldega ja hea lihastikuga. 
 
TAGAJÄSEMED:  
Puusad: Tugevad, puusaluud on üsna selgesti märgatavad. 
Reied: Pikad ning madala asetusega. 
Kannaliigesed: Ei ole liiga sirged ega liiga suure paindega. 
  
KÄPAD: 
Ei ole liiga lähestikku asetsevate varvastega ega ümmargused. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Nõtke ja tasakaalustatud. 
 
NAHK: 
Valge, mustade märgistega. 



 

FCI-Standard nr 295 / 05. 03. 1998  
EESTI KENNELLIIT 

4 

KARVKATE 
 
KARV: Sile. Inglise stiilis, st liibuv ja mitte liiga lühike.  
 
VÄRVUS: Harilikult on põhivärvuseks valge. Lisaks erinevad 
värvitoonid mustast kuni oranžini. Prantsusmaal tavaliselt 
kolmevärvilised musta mantliga, mis katab selja pealmist osa. 
 
SUURUS: 
Maksimaalselt 48-55 cm. Soovitavaks kõrguseks on 48-50 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. 
 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:  

• Agressiivsus või liigne argus. 
• Depigmenteerunud nina. 
• Prognaatne hambumus. 
• Pikk ja nõrk nimmepiirkond. 
• Peenikesed reied. 
• Värvitu munandikott. 

 
 
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
 
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt 
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
Tõlge: Multilingua büroo.  


