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TÕLGE: Peggy Davis. 
 
PÄRITOLUMAA: Prantsusmaa. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 01.02.1982. 
 
KASUTUS: Hagijas. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 6:  Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud. 
Alarühm 1,1:  Suurekasvulised hagijad. 
Töökatsetega. 
 
ÜLDMULJE: 
Tüüpiline prantsuse hagijas. Silmapaistev tõug, kes jätab 
tahumatu üldmulje. 
 
PEA: 
Üsna suur, mõõdukalt pikaks venitatud kujuga. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Pisut kumer, kuklaluu hari on õrnalt märgatav. Ilma 
esiletungivate kulmukaarteta. 
Üleminek laubalt koonule: Hästi märgatav. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Nina: Hästi arenenud, must, pruunikas-oranž. 
Koon: Koljuga peaaegu ühepikkune. 
Huuled: Üsna rõhutatud ning annavad koonule kandilise 
üldmulje. 
Silmad: Suured, pruunid ja tumedad. 
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Kõrvad: Kõrvad asetsevad pisut silmade joonest allpool. Kõrvad 
on pehmed, õrnad, pisut keerdus ning ulatuvad ninajuurest 
umbes kahe sõrme kaugusele. 
 
KAEL: 
Sirge, üsna pikk, väikese voldiga. 
 
KERE: 
Selg: Lai ja sirge. 
Nimme: Loomuliku kumerusega. 
Laudjas: Ümara joonega, ei ole järsu kaldega. 
Rind: Lai. Ümarad roided. 
Küljed: Hästi täidetud. 
 
SABA: 
Pikk. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Tugevad ja laiad. 
Õlad: Kaldega ja hea lihastikuga. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Reied: Väga lihaselised. 
Kannaliigesed: Asetsevad maapinna lähedal ning on kergelt 
kaldu. 
 
KÄPAD: 
Jänesekäpad. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Üsna vaba liikumine, kerge ning stabiilne galopp. 
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NAHK: 
Valge, kollaste või oranžide märkidega, suulagi võib olla 
kollane. Munandikott on valge või kollane. 
 
KARVKATE 
KARV: 
Lühike ja peen. 
 
VÄRVUS: 
Valge sidrunkollasega või valge oranžiga tingimusel, et oranž 
toon ei ole nii tume, et läheneb punakale. 
 
SUURUS: 
Turja kõrgus: 62-70 cm. 
Lubatud kõikumine maksimaalse kõrguse suhtes on kuni 2 cm. 
 
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. 

• Puudulik kehaehitus. 
• Liiga peenike või liiga pikk koon. 
• Ülehambumus või alahambumus. 
• Heledad silmad. 
• Selja kohal rõngas või külje peale kõverdatud saba. 
• Karvkatte värvus ei kattu eelpoolmainitud värvustega, 

eriti suur viga on must või punane karvkate. 
• Depigmentatsioon. 

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


