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TÕLGE: Jorge Nallem, koostöös Raymond Triquet, Renée
Sporre-Willese ja Jennifer Mulhollandiga. (Ametlik keel: ES)
PÄRITOLUMAA: Uruguai
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE
KUUPÄEV: 03.11.2014
KASUTUS: Sobib suurepäraselt karjakoeraks, suurulukite jahiks
ja valvekoeraks.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 2:
Pinšerid ja šnautserid, molossid ja šveitsi alpi
karjakoerad
Alarühm 2.1:
Dogi tüüpi molossid. Ilma töökatseteta.
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Uruguai Cimmaróni tõu päritolu kohta andmed puuduvad.
Teada on, et nad põlvnevad Hispaania ja Portugali vallutajate
poolt maale toodud koertest.
Tõug kujunes välja nende koerte ristanditest, kellest loodusliku
valiku tulemusena jäid püsima vaid kõige tervemad, tugevamad
ja nutikamad isendid. Nii sündiski Cimarróni tõug.
Kohalikud märkasid nende koerte väärtust, kodustasid nad ja
hakkasid neid tasapisi igapäevaelus kasutama valve- ning
karjakoertena.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
- Turja kõrgus: pikkus = 10 : 11
- Turja kõrgus on võrdne laudja kõrgusega.
- Koon on pisut lühem kui kolju.
- Küünarliigese kõrgus maast on võrdne
küünarliigese ja turja vahel.
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ÜLDMULJE:
Uruguai Cimarrón on keskmise suurusega dogitüüpi koer,
väga lihaseline, tugeva, kompaktse ja hea luustikuga. Väga
kiire.
KÄITUMINE / ISELOOM:
Tasakaalukas, arukas ja väga vapper.
PEA
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Laius on suurem kui pikkus. Kuklakühm on kergelt
väljendunud.
Üleminek laubalt koonule: Mõõdukas.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Lai, must või kooskõlas karvkatte värvusega.
Koon: Jõuline. Keskmise laiusega, pisut lühem kui kolju.
Mokad: Ülemised mokad katavad alumisi, ent ei ole rippuvad.
Lõuad/hambad: Lõuad on tugevad ja jõulised. Hambad on
tugevad ja korrapärase asetusega. Eelistatult täishambumus,
lubatud on PM1 hamba puudumine. Käärhambumus, st
ülemised lõikehambad ulatuvad üle alumiste lõikehammaste
ning asetsevad lõualuus täisnurga all.
Põsed: Hästi arenenud, mitte esiletungivad.
Silmad: Keskmise suurusega, mandlikujulised. Uudishimuliku
pilguga. Erinevat tooni pruunid, vastavalt karvkatte värvusele.
Mida tumedamad, seda parem. Silmalaud on tihedalt liibuvad ja
täies ulatuses pigmenteerunud.
Kõrvad: Keskmise suurusega, mitte liiga kõrgel ega ka mitte
liiga madalal asetsevad. Kolmnurksed, rippuvad, ent mitte liiga
põskede lähedal asetsevad ega roosikujulised. Päritolumaal
traditsiooniliselt kupeeritud.
KAEL:
Tugev, väga lihaseline ja mitte liiga pikk.
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KERE:
Ülajoon: Ühtlane või turja tagant kergelt langev.
Turi: Hästi väljendunud.
Nimme: Lühike, tugev, kergelt kaarduv.
Laudjas: Hea pikkusega, lai, 30-kraadise kaldega horisontaali
suhtes.
Rind: Sügav, vähemalt küünarnukkideni ulatuv. Lai ja hästi
arenenud. Roided on hästi kaarduvad, ent mitte tünnikujulised.
Eesrind on hästi väljajoonistunud.
SABA:
Jäme, asetseb keskmisel kõrgusel. Ulatub kannani. Rahulikus
olekus kantakse madalal. Liikumisel kerkib
horisontaalasendisse või veidi kõrgemale.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Eestvaates sirged ja paralleelsed.
Õlad: Abaluud on hästi tahapoole suunatud.
Õlavarred: Abaluudega võrdse pikkusega.
Küünarnukid: Ei sisse- ega väljapoole pööratud.
Küünarvarred: Sirged. Tugeva luustikuga.
Kämblad (kämbaliigesed): Külgvaates kergelt langeva joonega.
Esikäpad: Ovaalsed, tihedalt kokkusurutud varvastega. Tugevate
käpapadjanditega.
TAGAJÄSEMED:
Väga lihaselised ja jõulised, tagantvaates sirged ja paralleelsed.
Reied: Hästi arenenud.
Põlveliigesed (põlved): Hea nurgistusega.
Pöiad (pöialiigesed): Tugevad, keskmise pikkusega.
Tagakäpad: Kassikäpad, tugevate käpapadjanditega.
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KÕNNAK/LIIKUMINE:
Kerge. Hea ulatusega eest ja tugeva tagajalgade tõukega.
Liikumisel on jäsemed eest- ja tagantvaates paralleelsed,
liikumiskiiruse kasvades liiguvad lähemale mõttelisele
keskjoonele.
NAHK:
Paks ja elastne.
KARVKATE:
Karv:
Lühike, sile ja kerele liibuv. Aluskarvaga.
Värvus:
Vöödiline (brindle) või kõik kollakaspruunid (fawn) varjundid,
millel võib olla ka must varjund. Lubatud on ka sinakas
vöödilisus (brindle) ja sinakas kollakaspruun (fawn), kõik
maskiga või ilma. Valged märgised on lubatud järgmistes
kohtades: lõua all, kurgu all, eesrinnal, kõhul ning jäsemete
alaosas, kui need ei ulatud randmeliigesteni või poole pöiani.
SUURUS JA KAAL:
Turja kõrgus:
Isased: 58-61cm (lubatud kõikumine 2 cm).
Emased: 55–58 cm (lubatud kõikumine 2 cm).
Kaal:
Isased: 38–45 kg.
Emased: 33-40 kg.
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
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pidades.
• Suunurkadest liiga rippuvad mokad.
• Liiga lõtv kaelanahk.
• Liiga esiletungivad põsed.
TÕSISED VEAD:
• Valged märgised, välja arvatud standardiga lubatud
kohtades.
• Olulised kõrvalekalded ettenähtud proportsioonidest.
• Vastupidine sootüüp.
• Kõrvalekalded ettenähtud suurusest (arvestades lubatud
kõikumist).
• Langev ülajoon.
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
• Agressiivsus ja liigne argus.
• Kõik füüsiliste ja käitumuslike kõrvalekalletega koerad
diskvalifitseeritakse.
• Ebaselge sugupoole tüüp.
• Alahambumus.
• Ülehambumus.
• Pigmenteerumata nina.
• Pikk karv.
• Geneetiline pruun (šokolaad) karvkate, kollakaspruuni
karvaga või vöödiliste koerte puhul pruun ninapeegel ja
igemed ning heledad silmad.
• Kõik standardis mittemainitud värvitoonid.
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NB!
• Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja
täielikult munandikotti laskunud munandit.
• Aretuseks tohib kasutada ainult tüüpilise kehaehitusega
funktsionaalselt ja kliiniliselt terveid koeri.
Viimased muudatused on märgitud rasvases kirjas.
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