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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 28.07.2009. 
 
KASUTUS: Seisukoer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
 
Rühm 7: Seisukoerad. 
Alarühm 2.2: Briti ja iiri seisukoerad ja setterid. Setterid. 
 Töökatsetega. 
 
ÜLDMULJE: 
 
Keskmise suurusega ja selgepiirilise kerekujuga. Elegantse 
välimusega nii seistes kui liikudes. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
 
Väga aktiivne ning tugeva jahiinstinktiga. Äärmiselt sõbralik ja 
heatahtliku loomuga. 
 
PEA: 
 
Pikk ja suhteliselt kuiv pea, kõrge hoiakuga. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Kõrvade vahelt ovaalse kujuga, ruumika ajukoljuga. 
Kuklakühm on hästi märgatav. 
Üleminek laubalt koonule: Hästi väljendunud. 
 
 



 

FCI-St. nr 2 – 28.10.2009 
EESTI KENNELLIIT 

3 

NÄOPIIRKOND: 
 
Ninapeegel: Vastavalt karvkatte värvusele must või 
maksapruun. Ninasõõrmed on laiad. 
Koon: Mõõduka sügavuse ja üsna kandilise kujuga. Vahemaa 
laubalõikest ninaotsani on sama pikk kui vahemaa silmadest 
kuklakühmuni. 
Mokad: Mitte väga rippuvad. 
Lõuad/hambad: Tugevad lõuad. Perfektne, korrapärane ja 
täielik käärhambumine, mis tähendab seda, et ülemised 
hambad katavad alumisi ja väljuvad lõualuust otse. Soovitav on 
täishambumus. 
Silmad: Säravad, sõbraliku ilmega ja väljendusrikkad. 
Värvuselt pähklipruunist tumepruunini - mida tumedam, seda 
parem. Maksapruunide tähnidega koertel on lubatud ka 
heledam silmade värv. Ovaalse kujuga ja mitte pungis. 
Kõrvad: Keskmise pikkusega, madala asetusega, ripuvad 
voldiliselt põskede lähedal. Kõrvatipud on sametised, 
välisküljed on kaetud peene siidise karvaga. 
 
KAEL: 
Üsna pikk, lihaseline ja kuiv. Turja kohal kergelt kaarduv. 
Üleminek koljule on selgepiiriline. Õlgade suunas läheb kael 
jämedamaks ning väga lihaseliseks. Kaelal ei ole lõtva nahka 
ega lotti. Kael jätab elegantse üldmulje. 
 
KERE: 
Mõõduka pikkusega. 
Selg: Lühike ja sirge. 
Nimme: Lai, kergelt kumer, tugev ja lihaseline. 
Rindkere: Rinnakorv on sügav. Eriti sügav ja lai on rinnakorv 
abaluude vahel. Roided on hästi kumerdunud, laialt kaardunud 
ning ulatuvad kaugele taha, st rinnakorv on hästi arenenud. 
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SABA: 
Asetseb seljajoonega samal kõrgusel. Keskmise pikkusega, ei 
ulatu kannaliigesest madalamale. Ei ole rõngas ega 
nööritaoline. Kergelt kaardunud või saablikujuline, ent mitte 
püstine. Lipukujuline karvanarmastus või ehiskarv ripub pikalt 
allapoole. Ehiskarv saab alguse sabatüve juurest, on kõige 
pikem saba keskosas ning sabaotsa suunas läheb jälle 
lühemaks. Karv on pikk, läikiv, pehme ja siidine. Laineline, ent 
mitte lokkis. Liikumisel peab saba liikuma hoogsalt küljelt 
küljele, mitte seljajoonest kõrgemal. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
 
Õlad: Hästi tahapoole suunatud või kaldus. 
Küünarnukid: Hästi madala asetusega ja vastu keret liibuvad. 
Küünarvarred: Sirged ja väga lihaselised, ümara luustikuga. 
Kämblad: Lühikesed, tugevad, ümarad ja sirged. 
Esikäpad: Heade padjanditega, lähestikku asetsevate ja hästi 
kaardunud varvastega. Varvaste vahel on kaitsev karv. 
 
TAGAJÄSEMED: 
 
Jalad, kaasa arvatud reie alaosa, on väga lihaselised. Puusa ja 
kannaliigese vahe on pikk. 
Reied: Pikad. 
Põlveliigesed: Hästi nurgitunud. 
Kannad: Hästi madala asetusega, ei ole sisse- ega väljapoole 
pööratud. 
Tagakäpad: Heade padjanditega, lähestikku asetsevate ja hästi 
kaardunud varvastega. Varvaste vahel on kaitsev karv. 
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KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Vaba ja graatsiline, kiire ning vastupidav. Vabalt liikuvad 
kannaliigesed tagavad tugeva tagajalgade tõuke. Tagantvaates 
asetsevad puusaliigesed, põlveliigesed ja kannaliigesed ühel 
joonel. Pead kantakse loomulikult kõrgel. 
 
KARVKATE 
 
KARV: Pea tagaosas ja kõrvadel ning ülejäänud kerel kergelt 
laines, ei ole lokkis, pikk ega siidine. Karvad moodustavad 
rikkalikud püksid ning esijalad on peaaegu käppadeni kaetud 
korraliku ehiskarvaga. 
 
VÄRVUS: Must valgega (blue belton), oranž valgega (orange 

belton), sidrunkollane valgega (lemon belton), maksapruun 
valgega (liver belton) või kolmevärviline (tricolour), kus 
kolmevärvilisus moodustub must-valge või maksapruuni-valge 
kombinatsioonist pruunide märgistega. Suuri  
värvilaike kehal ei ole ja eelistatud on kogu keret ühtlaselt  
kattev tähnilisus (belton). 
 
STANDARDIKOMITEE MÄRKUSED: 
Belton on termin, mida kasutatakse inglise setterile tüüpilise 
tähnilise karvkatte tähistamiseks. Belton on Northumberlandis 
asuva küla nimi. Seda terminit kasutas esimest korda tõu 
aretamises olulist rolli mänginud Edward Lavarack oma inglise 
setteri kohta kirjutatud raamatus ning hiljem hakati seda ka 
laiemalt kasutama. 
 
SUURUS JA KAAL: 
Isased koerad:  65-68 cm (25,5-27 tolli). 
Emased koerad: 61-65 cm (24-25,5 tolli). 
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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 ning koera võimekusest teha tavapärast tööd. 
 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
 

• Agressiivsus või liigne argus. 
• Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega 

koerad diskvalifitseeritakse. 
 
 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


