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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia.
KEHTIVA
AMETLIKU
KUUPÄEV: 13.10.2010.

STANDARDI

AVALDAMISE

KASUTUS: Terjer.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 3: Terjerid.
Alarühm 2: Madalajalgsed terjerid.
Töökatseteta.
ÜLDMULJE:
Tugeva kehaehitusega. Sügava rinnaku ning tagumiste roietega.
Tasane seljajoon, massiivsed reied ning lihaselised jalad.
Märkimisväärne tugevuse ja aktiivsuse kombinatsioon.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Väike, aktiivne, jahihimuline ja vastupidav. Üsna väärika hoiakuga
ning ulaka välimusega. Valvas, rõõmsameelne, julge, enesekindel,
ent sõbralik.
PEA:
Vahemaa kuklakühmust silmadeni on koonu pikkusest pisut suurem.
Pea on paksult karvadega kaetud ning kaela telgjoone suhtes
täisnurga või pisut väiksema nurga all. Pead ei hoita väljasirutatult.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Kergelt ümara kujuga. Käega üle otsmiku tõmmates on tunda
sujuv piirjoon. Väga natuke kitsenev silmade ja kõrvade vahelisel
kõrgusel.
Üleminek laubalt koonule: Selgelt väljendunud üleminek laubalt
koonule, mille moodustavad tugevad luulised kaared otse silmade
kohal, mis kergelt langevad silmale ning väike sälk silmade vahel.
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NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Must ja üsna suur. Moodustab ülejäänud koonuga
pehme kontuuri. Nina ei ulatu ettepoole.
Koon: Koon kitseneb sujuvalt suunaga silmade juurest koonu otsa
poole; ei ole nõgus või langev silmade alt, pigem on hästi täidetud.
Lõuad/hambad: Lõuad on tugevad ja ühtlased. Kihvade vahel
parasjagu nii lai, et tekib nõutud ulakas ilme. Hambad on koera
väiksuse kohta üsna suured. Korrapärane käärhambumine, mis
tähendab seda, et ülemised hambad katavad alumisi ja väljuvad
lõualuust otse.
Silmad: Üksteisest kauge asetusega, keskmise suurusega, ei ole
pungis. Võimalikult tumedad ning hea asetusega raskete
silmalaugude all, mis annab koerale terava ja aruka, läbitungiva
pilguga välimuse. Heledad silmad on väga ebasoovitavad.
Kõrvad: Väiksed, kikkis ning kantakse tugevalt. Otsast teravad, ei
ole üksteise suhtes liiga kaugel ega liiga lähedal. Lühike ja sile karv
(sametine), ei tohi lõigata. Kõrva tipud ei ole karvaga ääristatud.
Ümara otsaga, laiad, suured või paksud kõrvad või liiga paksu
karvaga kaetud kõrvad on äärmiselt ebasoovitavad.
KAEL:
Piisavalt pikk, et võimaldada korralik peahoid. Lihaseline ning järkjärgult juure suunas jämenev, mis võimaldab kaelal sujuvalt
sulanduda hea kaldega õlgadesse.
KERE:
Kompaktne.
Selg: Tasane.
Nimme: Lai ja tugev.
Rind: Sügav rind. Roiete ülemine osa on hästi kaardunud tekitades
lamedate külgedega üldmulje. Tagumised roided on üsna sügavad
ning vahemaa viimase roide ning tagajäsemete vahel on piisavalt
lühike, et tagada kere vaba liikumine.
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SABA:
13-15 cm pikk, kaetud karmi karvaga, mis ei moodusta pikki
karvatutte. Võimalikult sirge, kantakse reipalt, ent mitte uljalt või
selja kohal. Pikk saba ei ole soovitav ja saba ei tohi mingil juhul olla
kupeeritud.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Õlad: Langeva joonega suunaga taha. Abaluud laiad ja asetsevad
rinnaku seina lähedal. Õlaliiges ulatub ettepoole.
Küünarnukid: Hästi sissepoole pööratud, võimaldavad esijalgade
vaba ning kere kesktelje suhtes paralleelset liikumist.
Küünarvarred: Esijalad lühikesed ja lihaselised, sirged ning paksult
kaetud lühikese karmi karvaga.
Esikäpad: Suuremad kui tagakäpad, ümarad, proportsionaalse
suurusega, tugevad, paksude padjanditega ning kaetud lühikese
karmi karvaga. Padjandite alused ning kõik küüned on eelistatult
mustad.
TAGAJÄSEMED:
Üldmulje: Tugevad, lihaselised ning ülevalt laiad. Pikad, lihaselised
ja kõõluselised jalad.
Reied: Väga lihaselised ning teineteisest mitte liiga kauge asetusega.
Põlveliiges (põlv): Hea nurgaga.
Kannaliigesed: Paindega ning hea asetusega kere all, nii et need
asuvad üsna üksteise lähedal nii seistes kui liikudes. Sirged või
nõrgad kannad on väga ebasoovitavad.
Tagakäpad: Väiksemad kui esikäpad, paksude padjanditega,
ümarad, proportsionaalse suurusega, tugevad, paksude padjanditega
ning kaetud lühikese karmi karvaga. Padjandite alused ning kõik
küüned on eelistatult mustad.
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KÕNNAK/LIIKUMINE:
Vaba, sirge ning alati sundimatu. Esijalad sirutuvad vabalt õlgadest
ettepoole. Tagajalgade liikumine vaba, tugev ja lähestikku hoitud.
Põlve- ja kannaliigesed hea paindega. Kannaliigesed asuvad kere all
ning on hea tõukejõuga. Paindumatu ja jäik tagajalgade liikumine
ning lehmakannad on äärmiselt ebasoovitavad.
NAHK:
Ilma nähtavate nahaprobleemideta.
KARVKATE:
Karv: Topeltkarv. Väliskarv koosneb umbes 5 cm pikkusest täiesti
sirgest karmist karvast. Aluskarv sarnaneb karusnahale. On lühike,
pehme ja naha vastu liibuv. Avatud karvkate on äärmiselt
ebasoovitav.
Värvus: Valge.
SUURUS:
Turja kõrgus: Umbes 28 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.
• Füüsilisi ja käitumuslikke kõrvalekaldeid näitavad koerad
diskvalifitseeritakse.
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult
munandikotti laskunud munandit.
Viimased muudatused on märgitud rasvases kirjas.
Tõlge: Multilingua büroo.
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