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FCI-Standard Nr: FCI poolt tunnustamata tõug. 
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TÕLGE: Maret Kärdi tõlge inglisekeelsest AKC originaalist ja kohandus FCI standardimudelisse 

(jaanuar 2021). Ametlik originaalkeel on inglise keel. 

 

PÄRITOLU: Ameerika Ühendriigid, Põhja-Carolina. American Kennel Club (AKC) . 

  

KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE AEG: 00/00/0000. 

Jõustunud: 1. oktoobrist 1998 

 

KASUTUS : Traditsiooniliseks tööks on suurulukite peatamine või puu otsa peletamine. 

Karu, metssea, pesukaru ja metsikute kasslaste jaht.  

 

F.C.I. KLASSIFIKATSIOON :  
Tõug ei ole tunnustatud FCI poolt.  

Soovituslik rühmakuuluvus – 6. rühm. 

 

ÜLDMULJE : Silmapaistva värvusega jahikoer. Intelligentne, ergas ja enesekindel. Ta on 

vastupidav, sitke, väle, jahil otsusekindel ja agressiivne. Plottis on jõuline, lihaseline ja samas 

voolujooneline kehaehitus ühendatud julguse ja funktsionaalsusega. Mõõduka luustikuga. Tugev, 

samas kiire ja vilgas. 
 

Plottil võib olla koera jahi käigus tuvastamiseks reiel identifitseerimise märk. Selle märgi 

pärast  ei tohi hindamisel  hinnet alandada. 

  

OLULISED PROPORTSIOONID :  
Kehaehitus ja suurus on omavahel heas proportsioonis. 

 

KÄITUMINE / ISELOOM :  
Teenistusvalmis, truu, intelligentne, valvas. Ründav, vapper ja kartmatu kütt. Üldjoontes 

ühtliku olemusega, kuid erinevusi võib olla suuruluki jahiks ja pesukarukoeraks kasvatatud 
koerte vahel. 

 

PEA : 
Peahoid on rühikas ja nahk mõõdukalt liibuv.    

 
PEA-PIIRKOND :  

Üsna tasane, pealaelt veidi kumerdunud. Piisava laiusega silmade kohal ja silmade vahel.  

 
NÄO-PIIRKOND : 

Ninapeegel : Ninapeegel on must.   

Koon : Mõõduka pikkusega, mokad annavad sellele ristküliku kuju.  
Mokad : Mokkade servad on mustad.   

Lõuad/Hambad :  Kääritaoline hambumus.  
Silmad : Pruunid või pähkelpruunid, pigem esiletulevad kui sügaval asetsevad. Silmalaugude 
servad on mustad.  Ilme on enesekindel, tähelepanelik, otsusekindel.   

Kõrvad : Keskmise pikkusega, pehme tekstuuriga, üsna laiad, mõõdukale kõrgusele kuni kõrgele 

kinnitunud. Graatsiliselt laskuvad ja eesmise servaga koonu suunas keerdunud. Laiali tõmmatud 
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kõrvade ulatus on isastel – 18-20 tolli (45,7–50,8 cm) ja emastel – 17-19 tolli (43,2 – 48,3 cm). 

Tähelepanelikkuse või huvi korral võivad mõned plottid kergitada kõrvad tüvest nii üles, et 

pealaele moodustub nahakurd.   

 

KAEL :  

Keskmise pikkusega ja lihaseline. Selgepiiriline ja ilma kaelalotita.  

 

KERE : 

Ülajoon :  Kergelt laskuv, turi pisut kõrgem puusadest.  

Selg : Hästi lihaseline, tugev, tasane.  

Nimme (lanne) : Pisut kaardunud.  

Rind : Sügav.  Rinnakorv on sügav, mõõduka laiusega, hästi kaardunud roietega. 

 

SABA :  

Sabatüvi kinnitub veidi allpool ülajoont. Üsna pikk, vabalt ülespoole kaarduv, saablikujuline. 

Tundub üsna jõuline ja selgelt tipu suunas ahenev. Mõnikord võib olla ka kerge karvaharjasega. 

 

JÄSEMED 

 
ESIJÄSEMED : 

Õlad : Selgepiirilised, lihaselised ja kaldus asetusega, mis tagavad kiiruse ning tugevuse. 

Küünarnukid : Hästi toestavad. 

Küünarvarred :  Sirged, siledad, hästi lihaselised. 

Kämblad :  Tugevad ja püstised. 
Esikäpad : Sitked, kooshoidvad, hästi polsterdatud ja nukilised, tugevate varvastega. Asetsevad 

otse esijala all.  Küüned – Tavaliselt mustad, lubatud on samuti vöödilise värvusega sobivates 

punakates toonides  ja hirvepunastel koertel on helepunased küüned. Kui osa käpast on valge, siis 

võivad olla valged ka küüned. 

 

TAGAJÄSEMED : 

Üldmulje : Hästi nurgitunud põlved ja kannad.  Puusad - Siledad, ümarad ja suhteliselt laia 

asetusega, andmaks tõhusat tõukejõudu. Jalad – pikad ja lihaselised puusadest kuni kandadeni. 

Reied : Reied on jõulised ja hästi lihaselised. 

Põlved : Hästi nurgitunud põlved.  
Sääred : Sääred on jõulised ja hästi lihaselised. 
Kannaliigesed : Hästi nurgitunud kannad.  

Pöiad : Pöiad kannast käpa keskpadjandini on lühikesed, tugevad ja maapinna suhtes täisnurga all 

püstised. 
Tagakäpad : Kindlad ja tihkelt kompaktsed käpad asetsevad kerest tagapool. Varbad on tugevad. 

 

LIIKUMINE :  

Veatu ja nõtke, rütmikas samm. Piisav esijalgade ulatus ning tagatõuge võimaldavad plottil 

vaevata ning kiiresti läbida erinevaid maastikke. Tempo tõustes on kalduvus ühte jälge 
astumisele. 

 

KARVKATE : 
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Karv :  

Sile, peene tekstuuriga, läikiv kuid piisavalt tihe kaitsmaks tuule ning vee eest. Harvem 

esineb kahekihilise karvkattega isendeid, kellel lühike, pehme ja paks alusvill on kaetud 

pikema, siledama ja jäigema kattekarvaga. 

 
Värvus :  

Eelistatud on mistahes vöödiline (brindle) värvus (tumedama karva vöödid või triibud 
heledamal taustal). Selle hulka kuuluvad järgmised vöödilise osad: kollane, hirvepunane, 

kõrbepruun, pruun, śokolaad, maksakarva, oranź, punane, hele või tume hall, sinine või 

maltasinine, valastunud must ja must.  

Muud lubatud plotti värvused on must, mistahes toonis vöödiline musta sadulaga  ja must 

vöödiliste piirdemärgistega. 

Mõnikord võib pesakonnas sündida ilma vöötideta ulukivärvi isendeid, kelle värvus võib olla 

vahemikus hirvepunasest, liivakarva punasest, heledast kreemist ja ookerkollasest kuni 

tumeda kuldpruuni  ja kuldruugeni.  

Veidi valget rinnal ja käppadel on lubatud, niisamuti hallikas toon koonu ümber. 
 

 

SUURUS JA KEHAKAAL : 
 

Turjakõrgus :                  

Isased:    20 – 25 tolli (50,8 – 63,5 cm)    Emased:   20 – 23 tolli (50,8 – 58,4 cm) 

 

Kaal : (jahikonditsioonis)  

Isased:    50 – 60 naela (22,7 – 27,2 kg) Emased:   40 – 55 naela (18,1 – 24,9 kg) 
 

 

VEAD : 

Veaks tuleb lugeda igat kõrvalekallet eespool loetletud punktides, mille raskuse hindamisel tuleb 

arvestada otseselt kõrvalekalde ulatusega ning selle mõjuga koera tervisele ja heaolule ning 
võimele oma tõule tüüpilise töö sooritamiseks. (kohustuslik igale standardile)  

 

Kehaehitus: ülearenenud. Liiga raske või liiga jõulise luustikuga olemaks kiire ja vilgas. 

Silmatorkavalt kiitsakas/ kõrgejalgne  või masajas/ madalajalgne.   

Pea: nahavoldid, lõtv kurgualune, liiga kuiv ja tihkelt liibuv nahk.  Rippuvad mokad. Lõdvad 
silmalaud. 
Punetavad silmad. Kurb ilme.  

Koljuosa: kitsas pea, ruudukujuline, ovaalne või silmatorkavalt kumer. 

Koon: tömbi ruudu kujuline. Teravatipuline. 

Hambumus: üle- või alahambumus.  
Kael:  lõtv, kurdude või voltidega nahk. 

Ülajoon: küürus. 
 

DISKVALIFITSEERIVAD  VEAD 
 

• Agressiivsus  või ülemäärane pelglikkus. 
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• Diskvalifitseerida tuleb kõik koerad, kellel esineb märgatavaid füüsilisi arenguhäireid või 

käitumishälbeid. 

• Ebatüüpilised koerad.   

• Üle koonutipu ulatuva pikkusega kõrvad; verekoerataoliselt pikad ja keerdunud rippkõrvad. 

• Harali varbad.  
 

Märkus:  

• Isastel peab olema kaks nähtavalt normaalselt arenenud ja täielikult munandikotti 

laskunud munandit.  

• Aretuseks kõlblikud on eranditult vaid funktsionaalselt ja kliiniliselt terved, tõule tüüpilised 

koerad. 

     

  

 


