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TÕLGE: C. Seidler. 
 
PÄRITOLUMAA: Saksamaa. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 6.03.2007. 
 
KASUTUS: Valve- ja seltsikoer 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 2: Pinšerid ja šnautserid, molossid ja šveitsi alpi 

karjakoerad. 
Alarühm 1: Pinšerid ja šnautserid. 
 Ilma töökatseteta. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
Siledakarvaline pinšer kuulub nende väga vanade tõugude 
hulka, mis olid kantud Saksamaa tõuraamatusse juba 1880. 
aastal. Tal on ühised esivanemad šnautseriga, keda tunti ka 
karmikarvalise pinšeri nime all. Kuid siledakarvalised pinšerid 
erinesid karmikarvalistest juba alguses oma värvuse ja lühikese 
karvkatte poolest. Nad olid enamasti mustad, helepruunide 
märgistega. Ühevärvilised erinevates pruunides toonides kuni 
punaseni, pipar/sool kombinatsioonini või erinevates toonides 
sinakashallist mustani. 
 
ÜLDMULJE: 
Saksa pinšer on siledakarvaline, keskmise suurusega, väärika 
kehahoiakuga, sujuvate piirjoontega ja elegantne. Ruudukujulise 
kehaehitusega. Ta on tugev nagu šnautser. Tänu lühikesele 
siledale karvale on tema hästi arenenud lihased hästi nähtavad, 
seda eriti liikumisel. 
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TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
• Turja kõrguse ja kere pikkuse suhe peab olema selline, et 

kerekuju oleks võimalikult ruudukujuline. 
• Pea pikkus (mõõdetuna ninaotsast kuklakühmuni) on pool 

ülajoone pikkusest (mõõdetuna turjast sabatüveni). 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
Elav, temperamentne, enesekindel ja tasakaalukas loomus koos 
talle omase arukuse ja vastupidavusega teevad temast mõnusa 
pere-, valve- või seltsikoera. 
 
PEA 
KOLJUPIIRKOND 
Kolju: Tugev, piklik, ilma märgatavalt esiletungiva 
kuklakühmuta. Otsmik on lame ning asetseb koonuseljaga 
paralleelselt. 
Üleminek laubalt koonule: Õrn, ent siiski selgelt väljendunud.  
 
NÄOPIIRKOND  
Nina: Hästi arenenud ning alati must. 
Koon: Tömbi kiilu kujuline. Koonuselg on sirge.  
Mokad: Mustad, tihked ning lõualuudele liibuvad. Suunurgad on 
suletud. 
Lõuad/hambad: Tugev üla- ja alalõug. Täielik käärhambumus 
(42 valget tervet hammast vastavalt hambakaardile), tugevad 
ning tihedalt sulguvad hambad. Mälumislihased on hästi 
arenenud, ent põsed ei ole nii väljakummuvad, et rikuksid 
sujuvat üldmuljet. 
Silmad: Tumedad, ovaalse kujuga. Hästi pigmenteerunud ja 
liibuvate silmalaugudega. 
Kõrvad: V-kujulised rippuvad kõrvad, mille siseküljed asetsevad 
põskede lähedal, suunaga ettepoole meelekohtade poole. 
Murdekohad on paralleelsed ning ei asetse koljust kõrgemal. 
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KAEL: 
Väärikalt kaarduv, mitte liiga lühike. Läheb sujuvalt üle turjaks, 
nii et üleminek ei ole märgatav. Kuiv, ilma kaelavoldi või lõdva 
kaelanahata. Nahk kaelal on pingul ning ilma voltideta. 
 
KERE 
 
Ülajoon: Kergelt langev suunaga turjast saba poole. 
Turi: Ülajoone kõrgeim punkt. 
Selg: Tugev, lühike ja pingul. 
Nimme: Lühike, tugev ja sügav. Vahemaa tagumisest roidest 
puusani on lühike ning annab koerale tervikuna kompaktse 
välimuse. 
Laudjas: Kergelt kumer ning läheb märkamatult üle sabatüveks. 
Rindkere: Mõõdukalt lai, ovaalse läbimõõduga, ulatub 
küünarnukkideni. Rinnakuluu on selgelt märgatav. 
Alajoon ja kõht: Küljed ei ole liiga üles tõmmatud ning 
moodustavad rinnakorvi alumise poolega kaunilt tõusva joone. 

 
SABA: 
Sünnipärane, soositud on saabli- või sirbikujuline sabahoiak. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Esijalad on eestvaates tugevad, sirged ning mitte lähestikku 
asetsevad. Külgvaates on küünarvarred sirged. 
Õlad: Abaluud liibuvad tihedalt rinnakorvile, on kahelt poolt 
hästi lihaseliselt üle rinnalülide ogajätkete ühendatud. 
Võimalikult kaldus ning hästi tahapoole suunatud, tasapinna 
suhtes umbes 50° nurga all.  
Õlavarred: Tihedalt kerele liibuvad, tugevad ja hästi lihaselised, 
moodustavad abaluudega 95°-105° nurga. 
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Küünarnukid: Korrektse asetusega, ei sisse- ega väljapoole 
pöördunud. 
Küünarvarred: Hästi arenenud ja väga lihaselised. Nii eest kui 
küljelt vaadatuna täiesti sirged. 
Randmeliigesed: Tugevad ja jõulised. 
Kämblad: Tugevad ja kergelt vetruvad. Eestvaates vertikaalse 
asetusega. Külgvaates maapinna suhtes kergelt kaldus. 
Esikäpad: Lühikesed ja ümarad, lähestikku asetsevate ning 
kaarduvate varvastega (kassikäpad). Padjandid on vastupidavad. 
Küüned lühikesed, mustad ja tugevad. 
 
TAGAJÄSEMED: 
 
Külgvaates kaldus. Tagantvaates paralleelsed, ent mitte 
lähestikku asetsevad. 
Reied: Mõõduka pikkusega, laiad ja tugevate lihastega. 
Põlveliigesed: Ei sisse- ega väljapoole pöördunud. 
Sääred: Pikad, tugevad ja kõõluselised. Lähevad üle tugevateks 
kandadeks. 
Kannad: Väga hea nurgistusega, jõulised, tugevad, ei sisse- ega 
väljapoole pööratud. 
Pöiad: Maapinna suhtes vertikaalse asetusega. 
Tagakäpad: Pisut pikemad kui esikäpad. Lähestikku asetsevate 
ning kaardunud varvastega. Küüned on lühikesed ja mustad. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
 
Põhiliseks liikumisviisiks on traav. Selg püsib liikumisel kindel 
ja ühtlane. Hea sammupikkusega liikumine on harmooniline, 
kindel, jõuline ning takistuseta. Traavile on tüüpiline 
maadhaarav, vaba ning sujuv liikumine tugeva tagajalgade tõuke 
ja vabalt ette sirutuvate esijalgadega. 
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NAHK: 
Liibuv terve kere ulatuses. 
 
KARVKATE 
 
KARV: 
Lühike ja tihe, sile, liibuv ja läikiv. Ilma karvavabade laikudeta. 
 
VÄRVUS:  
• Ühevärviline: Hirvepunane, punakaspruun kuni tume 

punakaspruun. 
• Must ja pruun (black and tan): Läikivmust punaste või 

pruunide märgistega. 
Eelistatud on võimalikult tumedad, rikkalikud ning 
selgepiirilised märgised. Märgised paiknevad järgmiselt: 
silmade kohal, kaela allosas, kämmaldel, käppadel, 
tagajalgade sisekülgedel ja sabatüve all. Kaks ühesuurust, 
teineteisest selgelt eristuvat kolmnurkset märgist rinnal. 

 
SUURUS JA KAAL: 
 
Turja kõrgus: Isased ja emased: 45-50 cm. 
Kaal: Isased ja emased: 14-20 kg. 
 
VEAD: 
 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks 
ning nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse 
kõrvalekalde ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja 
heaolule. 
 
 



 

FCI-St nr 184 / 18.04.2007 

EESTI KENNELLIIT 

7 

Olulised vead: 
• Kohmakas või kerge kehaehitus. Liiga pikad või liiga 

lühikesed jalad. 
• Raske pea, ümmargune kolju. 
• Nahavoldid otsmikul. 
• Lühike, terav või kitsas koon. 
• Tanghambumus. 
• Heledad, liiga väiksed või liiga suured silmad. 
• Madala asetusega või väga pikad, erineva hoiakuga kõrvad. 
• Liiga esiletungivad põsesarnad. 
• Lõtv kaelanahk. 
• Liiga pikk, üles tõmmatud või pehme selg. 
• Kumer selg. 
• Längus laudjas. 
• Pikad käpad. 
• Küliskäik. 
• Esijäsemete kõrgele tõstmine (hackney). 
• Õhuke karvkate. 
• Must joon seljal, tume sadul. Pleekinud või kahvatu 

karvkate. 
• Üle- või alamõõdulisus kuni 1 cm. 
 
TÕSISED VEAD: 
 
• Puudulik sootüüp (näiteks isase tüüpi emane). 
• Kerge üldmulje. 
• Õunakujuline pea. 
• Mitteparalleelsed koljujooned. 
• Väljapoole pööratud küünarnukid. 
• Sirged või avatud kandadega tagajalad. 
• Väljapoole pööratud kannad. 
• Üle- või alamõõdulisus 1-3 cm. 
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
 
• Arg, agressiivne, kuri, liialdatult kahtlustav või närviline 

käitumine. 
• Kõik kehaehituse vead. 
• Selged kõrvalekalded sootüübist. 
• Hambumuse vead nagu üle- või alahambumus, 

malehambumus. 
• Tõsised vead kehaehituses, karva- ja värvusevead. 
• Üle- või alamõõdulisus rohkem kui 3 cm. 

 

 

Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 

diskvalifitseeritakse. 
 
 
NB!  Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 

munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


