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SUUR ANGLO-PRANTSUSE KOLMEVÄRVILINE
HAGIJAS
(Grand anglo-français tricolore)
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TÕLGE: Peggy Davis.
PÄRITOLUMAA: Prantsusmaa.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 27.01.1983.

AVALDAMISE

KASUTUS: Hagijas.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 6:
Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud.
Alarühm 1.1:
Suurekasvulised hagijad.
Töökatsetega.
ÜLDMULJE:
Prantsuse päritolu tugev koer. Temas on suuremal või vähemal
määral märgata põlvnemist rebasekoerast.
PEA
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Mõõduka laiusega. Üsna lame. Kuklakühm on kergelt
märgatav ning kulmukaared on pisut esiletungivad.
Üleminek laubalt koonule: Selgelt väljendunud.
NÄOPIIRKOND:
Koon: Keskmise pikkusega. Koljuga umbes ühepikkune.
Koonuselg on üldiselt sirge ning silmade alt hästi täidetud.
Huuled: Üsna arenenud, pisut kandilise joonega. Ei ole väga
teravad.
Silmad: Suured, pruunid, mustade äärtega.
Kõrvad: Keskmise pikkusega, laia asetusega, silmadega ühel
joonel. Kõrvajuure juurest lamedad, sealt otsa poole aga kergelt
keerdus.
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KAEL:
Üsna pikk ja tugev, ilma silmatorkava voldita.
KERE:
Selg: Sirge ja tugev.
Nimme: Lai, lihaseline, sirge ning üsna lühike.
Laudjas: Kaldus ja hea pikkusega.
Rind: Madala asetusega ja üsna lai. Roided on pikad ja ümarad,
mitte kunagi lamedad.
Küljed: Pisut tõusva joonega ja üsna täidetud.
SABA:
Hea pikkusega, elegantse hoiakuga, tihedalt karvaga kaetud.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Täiesti sirged ja tugevad.
Õlad: Pikad ja lamedad.
TAGAJÄSEMED:
Reied: Lihaselised, madala asetusega ja üsna lopsakad.
Kannaliigesed: Laiad, hästi madala asetusega, pisut paindes.
KÄPAD:
Kitsad ja üsna ümarad.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Kergeloomuline ning jätab soliidse mulje.
NAHK:
Valge ja must.
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KARVKATE
KARV:
Lühike ja üsna tugev.
VÄRVUS:
Kolmevärviline, sageli musta seljaosaga („tekk“) või rohkemal
või vähemal määral levinud mustade laikudega. Erkpruun või
vasepruun ilma musta ülekatteta. Segatud karv (nn „louvard“)
on lubatud. Liigne laigulisus ei ole soovitav.
SUURUS:
Turja kõrgus: 60-70 cm.
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.
• Kehaehituse vead, mis takistavad seda tõugu koerte
ettenähtud kasutust.
• Üle- või alahambumus.
• Heledad silmad.
• Kõver või rõngas saba.
• Depigmentatsioon.
• Kulunud pruun toon.
• Eelpool mainutud värvustest erinevad karvkatte toonid.
Füüsilisi ja käitumuslikke kõrvalekaldeid näitavad koerad
diskvalifitseeritakse.
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult
munandikotti laskunud munandit.
Tõlge: Multilingua büroo.
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