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TÕLGE: Pr Kincaid, täiendanud Dr. Paschoud 
 
PÄRITOLUMAA: Prantsusmaa. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 17.11.1978. 
 
KASUTUS:  Hagijas. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 6:  Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud. 
Alarühm 1.1: Suurekasvulised hagijad. 
Töökatsetega. 
 
ÜLDMULJE: 
Väga silmatorkava välimusega hagijas, keda iseloomustab 
täiuslikkus, tugevus, elegants ning kergus. Karvkatte värvuste 
hulgas leidub kõige lummavamaid toone. 
 
PEA: 
Pikk, ent mitte liialdatud. Mitte väga lai. Koljuluud on 
silmatorkavad ning kuklakühm on kergelt märgatav. 
 
KOLJUPIIRKOND:  
Kolju: Üsna lame, koonu suunas kergelt langeva joonega. 
 
NÄOPIIRKOND:  
Nina: Tugev, lai ja silmatorkav. 
Koon: Kergelt kumer, pikk, ilma liialdusteta. 
Huuled: Ülemine huul katab alumist, koon on otsast teravnev. 
Silmad: Suured, ümarad ja ümbert mustad. Armastusväärse 
ilmega. 
Kõrvad: Keskmise laiusega, õhukesed. Üsna madala asetusega, 
keskmise pikkusega ning pisut sissepoole pööratud.  
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KAEL: 
Pikk, sale, ilma voldita. 
 
KERE:  
Selg: Hea lihastikuga ning hästi seotud. 
Nimme: Lihaseline. 
Küljed: Kergelt tõusva joonega, ent piisavalt ruumikad. 
Rindkere: Väga sügav. Proportsionaalselt pigem sügav kui lai. 
Roided: Pikad. 
  
SABA: 
Keskmise pikkusega, peenike, sile. Sabaotsas ei ole pikemaid, 
karmimaid ning eemalehoidvaid karvu (nagu viljapeal). Saba 
kantakse elegantse kõverusega. 
 
JÄSEMED 
ESIJÄSEMED: 
Sirged, väga lihaselised, saledad ja tugevad, lamedad ja laiad. 
Õlad: Pikad, lamedad ning kaldus. Asetsevad rinnakorvi lähedal. 
Esikäpad: „Hundikäpad“, üsna pikad ning tugevad. 
TAGAJÄSEMED: 
Puusad: Pisut kaldus, hästi arenenud ning hea pikkusega. 
Reied: Väga lihaselised. 
Kannaliigesed: Asetsevad maapinna lähedal ning on kergelt 
kaldus. Vertikaalse asetusega kannad. 
Tagakäpad: Samasugused nagu esikäpad. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Vaba liikumine. Galopp on kerge, pisut hüplev. Liigub vaevata 
tihedas alusmetsas. 
 
NAHK: 
Must nina. Munandid võivad olla erinevates toonides valgest 
mustani. 
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KARVKATE 
 
KARV: 
Lühike ja läikiv. 
 
VÄRVUS: 
Kolmevärviline musta sadulaga või kolmevärviline suurte 
mustade laikudega. Mõnikord valge ja oranž (kahevärvilisus). 
Üsna sageli esineb ka hundivärvi karvkatet. 
 
SUURUS: 
Isased 62-72 cm, emased 60-70 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. 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 

• Agressiivsus ja liigne argus. 
• Must-valge värvus. 
• Kaelavolt. 
• Väikese ülehambumusega koeri ei diskvalifitseerita, ent 

võrdsete näitajate korral eelistatakse korrektse 
hambumusega hagijaid. 

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


