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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia.
KEHTIVA AMETLIKU
KUUPÄEV: 08.10.2012.

STANDARDI

AVALDAMISE

KASUTUS: Jooksuvõistlustel, jahil, seltsikoerana.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 10:
Hurdad.
Alarühm 2:
Karmikarvalised hurdad.
Töökatseteta.
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Hirvekoera tunti kunagi šoti hirvekoera nime all, ent tema
algset päritolu on alati ümbritsenud saladuseloor.
Arvatakse siiski, et hirvekoerad jõudsid kunagi Šotimaale
foiniiklaste vahendusel. Kindlasti olid nad seal juba olemas
roomlaste vallutuse ajal. Enam kui tuhat aastat on seda
tõugu koeri kasutatud hirvejahil ning kuigi tänapäeval on
temast saanud rohkem näitusekoer, on tema üldine tüüp
jäänud sajandite jooksul suhteliselt samaks.
ÜLDMULJE:
Meenutab karmikarvalist inglise hurta, kuid on suurem ja
tugevama luustikuga.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Välimus väljendab unikaalset kiiruse, jõu ja vastupidavuse
kombinatsiooni, mis võimaldab hirvepulli pikali tõmmata, kuid
loomult on hirvekoer leebelt väärikas. Leebe ja sõbralik.
Kuulekas ja kergesti koolitatav, kuna soovib väga peremehele
meele järgi olla. Sõnakuulelik ning hea iseloomuga, ei ole
kunagi umbusklik, agressiivne ega närviline. Olekult vaikne ja
väärikas.
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PEA:
Piklik.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Pigem lame kui ümar, silmade kohal kergelt tõusev.
Kõrvade kohalt kõige laiem, silmade suunas veidi kitsenev. Pea
on kaetud mõõduka pikkusega karvaga, mis on pehmem kui
ülejäänud kehal.
Üleminek laubalt koonule: Märkamatu.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Meenutab veidi kotkanokka, musta värvi.
Koon: Ninapeegli suunas ahenev. Heledat värvi koertel on
eelistatud must koon.
Mokad: Ühtlased. Üsna siidisest karvast moodustuvad
rikkalikud vuntsid ning mõningane habe.
Lõuad/hambad: Tugevad lõuad. Perfektne, korrapärane ja
täielik käärhambumine, mis tähendab seda, et ülemised
hambad katavad alumisi ja väljuvad lõualuust otse.
Silmad: Tumedad. Enamasti tumepruunid või pähkelpruunid.
Heledad silmad
ei ole soovitavad. Mõõdukalt ümarad,
puhkeolekus leebe ilmega. Erutuse korral on pilk terav ja
eemalolev. Lauservad mustad.
Kõrvad: Kõrge asetusega, puhkeolekus taha volditud. Erutuse
korral tõstetakse pea kohale, kuid volt säilib. Mõnel juhul on
kõrvad poolpüstised. Suured, paksud, lamedalt pea kõrval
rippuvad või püstised kõrvad on äärmiselt ebasoovitavad.
Kõrvad on pehmed ja läikivad, katsudes nagu hiire kasukas.
Mida väiksemad, seda parem. Ei ole kaetud pika karva ega
narmastega. Kaetud musta või tumedatoonilise karvaga.
KAEL:
Väga tugev ja pikk, mõnikord lakaga kaetud. Kaela
kuklapoolne osa pea ja kaela ühinemiskohal väga rõhutatud,
kaelanahk ei tohi olla lõtv.
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KERE:
Kere üldmulje on nagu suurt kasvu ja tugeva luustikuga hurdal.
Selg: Sirge ülajoon ei ole soovitav.
Nimme: Hästi kaarduv ja saba suunas laskuva joonega.
Laudjas: Laskuva joonega, lai ja jõuline. Puusaluud asetsevad
teineteisest kaugel.
Rindkere: Pigem sügav kui lai, mitte liiga kitsas ega lamedate
külgedega.
SABA:
Pikk, sabatüvi on jäme, otsa suunas läheb saba peenemaks,
ulatub peaaegu maani. Seistes ripub saba sirgelt alla või on
kaardunud. Liikumisel on saba kaardus, mitte kunagi
seljajoonest kõrgemalt tõstetud. Saba on karvane, karv saba
ülapoolel on tihe ja traatjas, saba alaküljel pikem, tipu pool on
lubatud veidi narmaid. Keerdus või rõngas saba ei soovitav.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Üldmulje: Esijäsemed sirged, laiad ja lamedad.
Õlad: Hea asetusega, üksteisest mitte liiga kaugel asetsevad.
Liiga lihaselised ja sirged õlad on ebasoovitavad.
Küünarnukid: Soovitavalt hea laiusega.
Küünarvarred: Soovitavalt hea laiusega.
Esikäpad: Kompaktsed ja hästi kaardunud varvastega. Tugevad
küüned.
TAGAJÄSEMED:
Üldmulje: Puusa ja kannaliigese vahe on väga pikk. Luud on
laiad ja lamedad.
Põlveliigesed (põlved): Hästi kaardunud.
Tagakäpad: Kompaktsed ja hästi kaardunud varvastega.
Tugevad küüned.
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KÕNNAK/LIIKUMINE:
Kerge, aktiivne ja korrapärane. Pika sammuga.
KARVKATE:
KARV: Pikakarvaline, kuid karvkate ei ole liiga rikkalik.
Villataoline karv ei ole lubatud. Õige karvkate on paks, liibuv,
sagrine. Käega katsudes tundub karm ja kähar. Kehal, kaelal ja
jäsemetel on karv karm ja traatjas, pikkusega umbes 8-10 cm.
Peas, rinnal ja kõhul olev karv on palju pehmem. Esi- ja
tagajalgade sisekülgi katavad õhukesed narmad.
VÄRVUS: Tume sinakashall, tumedam ja heledam hall,
brindle ja kollased toonid, liivapunane või punakas
kollakaspruun (fawn) mustaga. Valge rind, valged varbad ja
vähene valge värv sabaotsal on lubatud, ent kuna tegu on siiski
ühevärvilise koeraga, siis mida vähem valget seda parem.
Valge lauk peas või valge kaelus ei ole lubatud.
SUURUS JA KAAL:
Isased koerad:
Minimaalne soovitav turja kõrgus: 76 cm.
Kaal umbes 45.5 kg.
Emased koerad: Minimaalne soovitav turja kõrgus: 71 cm.
Kaal umbes 36.5 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 pidades ning koera
võimekusest teha tavapärast tööd.
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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.
Viimased muudatused on märgitud poolpaksus kirjas.

Tõlge: Multilingua büroo.
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