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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 28.07.2009. 
 
KASUTUS: 
Linde lenduajav koer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 8: Retriiverid, linde lenduajavad koerad ja veekoerad 
Alarühm 2: Linde lenduajavad koerad. 
Töökatsetega. 
 
 
ÜLDMULJE: 
Sümmeetriline, kompaktne ja mitte pikkade jalgadega. 
Vastupidavust nõudvaks ja raskeks tööks sobiva kehaehitusega.  
Kiire ja elava liikumisega, ettevõtlik ja hoogne. 
 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
Väga vana, tuntud ja puhas tõug. Tugev, rõõmsameelne ja väga 
aktiivne. Sõbraliku iseloomuga, ei ole agressiivne ega 
närviline. 
 
 
PEA 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Proportsionaalse pikkusega, pisut kumer. Silmade alt 
hästi täidetud. 
Üleminek laubalt koonule: Selgelt väljendunud. 
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NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Värvuselt roosadest tumedate toonideni, 
ninasõõrmed hästi arenenud. 
Koon: Keskmise pikkusega, sirge, üsna kandilise kujuga. 
Lõuad/hambad: Tugevad lõuad. Perfektne, korrapärane ja 
täielik käärhambumine, mis tähendab seda, et ülemised 
hambad katavad alumisi ja väljuvad lõualuust otse. 
Silmad: Pähkelpruunid või tumedad, keskmise suurusega, ei 
ole esiletungivad ega sügava asetusega. Pilkkile ei paista. 
Kõrvad: Üsna madala asetusega ning ripuvad põskede lähedal. 
Suhteliselt väiksed ning tipu suunas järk-järgult kitsenevad, 
pisut viinamarjalehekujulised. 
 
 
KAEL: 
Pikk, lihaseline, puhas, sulandub hästi kaldega õlgadesse. 
 
 
KERE: 
Ei ole pikk. Tugev ja lihaseline. Kere pikkus peab olema 
jalgade pikkuse suhtes proportsionaalne. 
Nimme: Lihaseline ja pisut kumer. Hästi arenenud. 
Rind: Sügav rindkere, kästi kaarduvad roided. 
 
 
SABA: 
Varem oli kupeeritud saba tavapärane. Saba on hea kinnitusega 
ning madala asetusega, ei kanta kunagi seljajoonest kõrgemal. 
Tegutsedes liikuv. 
Kupeerimata: Ehiskarvaga kaetud. Ülejäänud koeraga heas 
tasakaalus. 
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JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Keskmise pikkusega, sirged, hea luustikuga. 
Esikäpad: Ümarad, paksude padjanditega. Tugevad ja 
kassilikud, ei ole suured ega harali varvastega. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Tugevad ja lihaselised, laiad ja hästi arenenud. Tagajalad on 
tugeva luustikuga. 
Põlveliiges: Mõõduka nurgistusega, ei ole sisse- ega väljapoole 
pööratud. 
Reis: Sügav. 
Kannad: Madala asetusega. 
Tagakäpad: Ümarad, paksude padjanditega. Tugevad ja 
kassilikud, ei ole suured ega harali varvastega. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Sujuv, jõuline, maadhaarav liikumine. Tagajalgade tõukega. 
 
KARVKATE 
 
KARV: Sirge või lame, siidise tekstuuriga, tihe. Ei ole kunagi 
traatjas ega laines. Lokkis karv on väga ebasoovitav. 
Esijalgadel ja tagajalgadel on kandade kohal mõõdukas 
ehiskarv, kõrvad ja saba on kergelt ehiskarvaga kaetud. 
 
VÄRVUS: Ainult sügav punane ja valge. 
 
SUURUS JA KAAL: 
Orienteeruv turja kõrgus: 
Isased: 48 cm (19 tolli). 
Emased: 46 cm (18 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 ja liigne argus. 
• Füüsilisi ja käitumuslikke kõrvalekaldeid näitavad 

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


