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TÕLGE: Peggy Davis. 
 
PÄRITOLUMAA: Slovakkia. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 06.01.1995. 
 
KASUTUS: Seisukoer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 7: Seisukoerad. 
Alarühm 1.1: Kontinentaalsed seisukoerad, linnukoera tüüp 

(braque). 
 Töökatsetega. 
 
ÜLDMULJE: 
Keskmise tugevusega koer. Töökoera tüüpi, ent samas suurseguse 
välimusega. Karvkatte põhivärvuse kohta öeldakse „hall“ ning karv on 
karm (kare). Ta peab olema võimeline töötama nii lagendikul, metsas 
kui ka vees ning tema ülesandeks on põhiliselt haavatud jahisaagi 
leidmine ning kättetoomine. Sõnakuulelik ja kergesti õpetatav. 
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
Kuju: Kere pikkuse ja turja kõrguse suhe peab olema isastel 10:9 ning 
emastel 10:8.   
Tüüp: Soovitav on tugev kehaehitus, ent see ei tohi olla raskepärane. 
 
PEA: 
Üldmulje: Piisavalt pikk, kuiv, ilma nahavoltideta. Suuruselt kerega 
heas proportsioonis. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Ristkülikukujuline, kulmukaared peavad olema rõhutatud ning 
frontaalvagu hästi nähtav. Kuklaluu hari on katsudes tuntav. 
Üleminek laubalt koonule: Üleminek laubalt koonule on mõõdukas 
(umbes 45 kraadi). 
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NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Piisavalt suur ning tumedat värvi. Avatud 
ninasõõrmetega. 
Koon: Koljuga umbes ühepikkune, piisava kõrguse ning laiusega. 
Ühtlane ja tugev alalõug, hästi arenenud hammastega. Koon on sirge. 
Mokad: Mõõdukalt arenenud. Liibuvad ning tumedad. 
Hambad: Hästi arenenud. Käärhambumus. 
Silmad: Mandlikujulised, asetsevad sügaval silmakoopas. 
Merevaigupruunid. Aruka ilmega. Kutsikatel ja noortel koertel on 
silmad sinised (taevasinised). Silmalaud on tumedad. 
Kõrvad: Proportsionaalse suurusega ning asetsevad silmade joonest 
kõrgemal. Kõrvad on kinnituskohast laiad ning kõrvalest on ümara 
kujuga. 
 
KAEL: 
Keskmise pikkusega, kuiv, ilma voltideta. Väga lihaseline. Kõrge 
asetusega turja lähedal. 
 
KERE: 
Üldmulje, ülajoon: Hea kehaehitusega ning üsna kõrge koer. Seljajoon 
on sirge, kael on kõrge asetusega ja peahoiak on samuti kõrge. 
Turi: Turi on hästi rõhutatud ning seljajoonega hästi seotud. 
Selg: Selg on sirge, väga lihaseline, tugev ning suunaga tahapoole 
pisut langeva joonega. Laudjas on lai ning piisavalt pikk. Ei ole liiga 
lihaseline ega laskuva joonega. 
Rindkere: Piisavalt pikk ja lai, ovaalse kujuga. Ülejäänud kerega heas 
proportsioonis. Ulatub küünarliigesteni. Roided on hästi kaarduvad 
ning eesrind hästi arenenud. 
Alajoon ja kõht: Mõõdukalt üles tõmmatud. 
  
SABA: 
Mõõduka tugevusega ning üsna kõrge asetusega. Puhkeasendis 
kantakse allapoole rippuvalt, tegutsedes on saba hoiak horisontaalne. 
Saba on tihedalt karvaga kaetud, ent karv ei moodusta harja. Saba on 
lühendatud (kupeeritud) poole võrra. 
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JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: Tervikuna hästi arenenud. Eest- ja külgvaates 
vertikaalse asetusega. 
Abaluu ja õlavarre vaheline nurk: 110°. 
Küünarliigese nurk: 135°. 
Õlad: Hästi arenenud ja hea lihastikuga. 
Abaluud: Kaldega. 
Küünarvarred: Vertikaalsed. Kuivade ja silmatorkavate lihastega. 
Randmed (randmeliigesed): Peaaegu vertikaalse asetusega. 
Kämblad (kämblaliigesed): Üsna tugevad, suhteliselt lühikesed, 
peaaegu vertikaalsed. 
Esikäpad: Ümarad. Lähestikku asetsevate ja hästi kaardunud 
varvastega. Küüned ja padjandid on tumedad. Lisavarbad peavad 
olema eemaldatud. 
 
TAGAJÄSEMED: Külgvaates on jäsemed heade nurkadega, 
tagantvaates vertikaalsed. 
Reied: Piisavalt pikad, laiad ja tugevate lihastega. 
Puusaliigese nurk: 80°-85°. 
Sääred: Laiad, piisavalt pikad ja väga lihaselised. 
Sääre- ja reieluu nurk: 125°-130°. 
Kannaliigese nurk: 125°-135°. 
Kannad: Peaaegu vertikaalse asetusega. 
Tagakäpad: Ümarad. Lähestikku asetsevate ja hästi kaardunud 
varvastega. Küüned ja padjandid on tumedad. Lisavarbad peavad 
olema eemaldatud. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
 
Tasakaalustatud ning energiline. Lagendikult töötades kasutab 
liikumiseks galoppi. 
 
NAHK: 
 
Keskmise paksusega, elastne ning ilma voltideta. Värvuselt hall. 
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KARVKATE 
 
KARV: Lühike ja pehme aluskarv. Suvel aluskarv tavaliselt puudub. 
Pealiskarv on umbes 4 cm pikkune, karm, sirge ning liibuv. Koonu 
alumisel osal on karv pikem ja pehmem ning moodustab vuntsid. 
Silmade kohal on karv rohkem märgatav ning viltuse asetusega. 
Otsmik ja kuklakühm on kaetud lühikese karmi karvaga. Karvkate 
kõrvadel on lühike ja pehme. Saba on väga karvane. 
 
VÄRVUS: Põhivärvuseks on heledama või tumedama varjundiga 
sooblipruun (selle kohta öeldakse ka „hall“)  ilma valgete märgisteta 
või valgete märgistega jalgadel ja rinnal. Ka „hall“ suuremate või 
väiksemate märgistega, jättes tähnilise üldmulje. 
 
SUURUS: 
 
Turja kõrgus: Isased koerad 62-68 cm, emased koerad 57-64 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. 
 
TÕSISED VEAD: 
 

• Kõrvalekalded standardis kehtestatud turja kõrgusest.  
• Liiga hele, peaaegu valge karvkate. 
• Raskepärane ning mitte piisavalt väärikas välimus.  
• Liiga tugev pea. 
• Kumer selg. 
• Liiga pikad või liiga paksud kõrvad. 
• Liiga pikad või siidise karvaga kaetud kõrvad. Liiga lühike 

karv, puuduvad vuntsid. 
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
 

• Muud värvi karvkate kui „hall“ (soobelpruun). 
• Kõik anatoomilised vead nagu prognaatne hambumus, 

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


