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TÕLGE: Peggy Davis. 
 
PÄRITOLUMAA: Prantsusmaa. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 24.06.1987. 
 
KASUTUS: Seisukoerad. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 7: Seisukoerad. 
Alarühm 1.2: Kontinentaalsed seisukoerad, spanjeli tüüp. 
 Töökatsetega. 
 
ÜLDMULJE: 
Üsna madalajalgne ning tööks sobiliku kehaehitusega koer. Tervikuna 
ehtsa pikardie spanjeli välimusega. 
 
PEA 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Ovaalse kujuga, suhteliselt lai, ilma silmatorkavate 
kiiruluudeta. Kuklaluu hari on kergelt märgatav. 
Üleminek laubalt koonule: Mõõdukalt rõhutatud, ent märgatav. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Lai, hästi avatud ninasõõrmetega. 
Koon: Pikk ning üsna lai. 
Mokad: Laiad ja rippuvad, annavad koljule selgelt kandilise üldmulje. 
Silmad: Rahuliku pilguga, tumedad, suured ning hästi avatud silmad. 
Kõrvad: Peavad asetsema pisut silmade joonest kõrgemal. Kõrvad on 
üsna paksud ning raamivad nägu. Kaetud ilusa lainelise ning siidise 
karvaga. Sirgeks tõmmatult ulatuvad koonu otsani. 
 
KAEL: 
Hea asetusega. Lubatud on väike kaelavolt. 
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KERE: 
Selg ja nimme: Mitte liiga pikk, hästi hoitud. 
Laudjas: Üsna längus. 
Rind: Keskmise sügavusega. 
Roided: Harmooniliselt kaardunud, ulatuvad küünarnukkideni. 
 
SABA: 
Ei ulatu kannaliigesest palju madalamale. Kindlasti ilma kõveruseta. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Õlad ja õlavarred: Pisut viltuse asetusega. 
Küünarvarred: Tugevad ja väga lihaselised. 
Esikäpad: Ümarad. Üsna laiad, ent mitte lamedad. Lähestikku 
asetsevate varvaste vahed on tihedalt karvaga kaetud. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Reied: Väga lihaselised. 
Sääred: Pikad ning kaetud rikkaliku narmaskarvaga. 
Kannad: Ilma liialdusteta kaldus ning kandadest käppadeni kaetud 
narmaskarvaga. 
Tagakäpad: Ümarad. Üsna laiad, ent mitte lamedad. Lähestikku 
asetsevate varvaste vahed on tihedalt karvaga kaetud. 
 
KARVKATE 
 
KARV: Sile või pisut laineline. Jalad ja saba on kaetud 
narmaskarvaga. 
 
VÄRV: Hall, mustade tähnidega, mis annavad sinaka värvivarjundi. 
Mustade laikudega. 
 
SUURUS: 
Turja kõrgus: 
Isased 57-60 cm, emased on pisut madalamad. 
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VEAD: 
 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks ning 
nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse kõrvalekalde 
ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja heaolule. 
• Kolju: Liiga kitsas ja mitte piisavalt täidetud kolju. 
• Koon: Otsast kitsenev koon. 
• Silmad: Heledad ja liiga väikesed silmad. 
• Kõrvad: Lühikesed, liiga kõrge asetusega ning liiga õhukesed 

kõrvad. 
• Rinnakorv: Liiga lamedad või liiga ümarad roided. 
• Käpad: Lamedad, harali varvastega või liiga laiad käpad. 
 
 
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
 
 
 
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt arenenud ja 
täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


