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TÕLGE: Peggy Davis. 
 
PÄRITOLUMAA: Prantsusmaa. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 18.05.1988. 
 
KASUTUS: Hagijas. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 6:  Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud. 
Alarühm 1.2:  Keskmisekasvulised hagijad. 
Töökatsetega. 
 
ÜLDMULJE: 
Keskmise suurusega koer, heas tasakaalus, kiire ning tugev. 
 
PEA: 
Keskmise tugevusega. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Üsna lai ja suur. Kuklakühm on vaevu märgatav. 
Üleminek laubalt koonule: Ei ole selgelt väljendunud. 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Arenenud, must. 
Koon: Koon on koljuga enam-vähem ühepikkune. Ei ole kunagi 
kandilise kujuga, külje pealt vaadatuna otsa suunas kitsenev, ent 
mitte terav. Koonuselg on üsna sirge ning mitte kunagi kaarduv. 
Mokad: Katavad alumist lõualuud. 
Silmad: Hästi avatud, värvuselt tumedad. Avatud, elava ning 
aruka ilmega. 
Kõrvad: Üsna lühikesed ning keskmise laiusega, asetsevad 
silmadega ühel joonel. Keskelt pisut ümara kujuga, langevad 
tihedalt vastu pead, otsad pöörduvad ovaalselt pisut sissepoole. 
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KAEL: 
Hästi õlgadele kinnitunud, ent vaba. Kaela ülaosa on küljelt 
vaadatuna pisut kumer. 
 
KERE: 
Selg: Lühike, hästi hoitud ja lihaseline. 
Nimme: Tugev ja lihaseline, võib olla pisut kaarduv. 
Rindkere: Üsna madala asetusega. Roided ei ole kunagi nii 
lamedad, et vähendada rinnakorvi suurust. Rinnak on hästi taha 
ulatuv. Ebaroided ei ole silindrilised, ent peavad siiski olema 
pikad ja piisavalt hästi kaardunud, et rinnakorvil oleks avarust. 
Kõht: Ei ole väga tõusva joonega, üsna täidetud. 
  
 
JÄSEMED: 
 
ESIJÄSEMED: 
Tugevad, sirged ja paralleelsed. 
Õlad: Pikad, kaldus ja lihaselised. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Puusad: Väga eraldatud, kaldus ja tugevad. 
Reie ülaosa: Hästi madala asetusega, lihav ja lihaseline. 
Kannad: Asetsevad maapinna lähedal ning on vertikaalsed. 
 
KÄPAD: 
Ei ole liiga pikad ega liiga peenikesed. Lähestikku asetsevate 
varvastega ning paksude tugevate padjanditega. 
 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Nõtke, energiline ja enesekindel. 
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KARVKATE: 
KARV: 
Üsna paks. Mitte liiga lühike, ent liibuv. 
VÄRVUS: 
Kolmevärviline (kollakaspruun ehk fawn musta mantliga ja 
valge). Mantel ei ole väga oluline. Võib esineda rohkem või 
vähem erksat või heledat pruuni tooni. Samuti võib esineda must 
ülekate. Kuna on olemas ka hall harjer, siis halle kolmevärvilisi 
või valge-hallikirjuid koeri ei tohi diskvalifitseerida ega 
karistada ainult nende värvuse tõttu. 
 
SUURUS: 
Turja kõrgus: 45-50 cm. 
 
VEAD: 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks 
ning nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse 
kõrvalekalde ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja 
heaolule. 

• Liiga raskepärane pea. 
• Liiga selgelt väljendunud üleminek laubalt koonule. 
• Libliknina. 
• Liiga lühike ning kandiline koon. Liiga terav koon. 
• Kõver koonuselg. 
• Ülehambumus või alahambumus. 
• Keerdus kõrvad, prantsusepärased jooned. 
• Lamedad ja väljapoole pööratud käpad. 
• Depigmenteerunud munandikott. 
• Kartlik, nõrk või ebaintelligentne olemus. 

Selgete füüsiliste ja käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt 
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 
Tõlge: Multilingua büroo. 


