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PÄRITOLUMAA: Suurbritannia.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 28.07.2009.

AVALDAMISE

KASUTUS: Jahisaagi kättetooja.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 8:
Alarühm 1:

Retriiverid, linde lenduajavad koerad ja
veekoerad
Retriiverid.
Töökatsetega.

ÜLDMULJE:
Keskmise suurusega, elav, aktiivne ja aruka ilmega koer.
Jõuline ja tugev, ent mitte raskepärane ega robustne.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Temas on olemas kõik jahikoerale omased jooned. Oma
optimismi ja sõbralikkust näitab välja entusiastliku
sabaliputamisega. Enesekindel ja heatahtlik.
PEA:
Pikk ja kauni kujuga.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Lame ja mõõduka laiusega.
Üleminek laubalt koonule: Silmade vahel on kerge laubalõige,
mis ei ole mingil juhul rõhutatud. Ei tohi olla kausikujuline ega
langeva joonega.
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NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Hea suurusega, avatud ninasõõrmetega.
Lõuad/hambad: Paraja suurusega hambad, mis väljuvad
lõualuust otse. Perfektne, korrapärane ja täielik käärhambumus,
mis tähendab seda, et ülemised hambad ulatuvad pisut üle
alumiste ja väljuvad lõualuust otse. Terved ja tugevad hambad.
Silmad: Keskmise suurusega, tumepruunid või pähklipruunid.
Aruka ilmega (ümmargused pungis silmad on äärmiselt
ebasoovitavad). Ei ole viltuse asetusega.
Kõrvad: Väikesed ja hea asetusega ning kantakse pea lähedal.
KAEL:
Pea kinnitub hästi kaelale. Kael on üsna pikk ning ilma lõdva
nahata, sümmeetrilise ning õlgade suhtes kaldus asetusega.
Kaelajoon läheb sujuvalt üle seljajooneks, võimaldades vaevata
jäljeajamist.
KERE:
Nimme: Lühike ja kandiline. Pikaks venitatud nimmeosa on
väga ebasoovitav.
Rindkere: Sügav ja üsna lai, hästi väljendunud. Esimesed
roided on suhteliselt lamedad. Roided on eestpoolt kasvavalt
kaarduvad, keskosas hästi kaarduvad ning tagumised roided on
jälle vähem kaardunud.
SABA:
Lühike, sirge ja hea asetusega. Kantakse uljalt, ent mitte
oluliselt seljajoonest kõrgemal.
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JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Esijalad on sirged, hea luustikuga.
Küünarnukid: Vabalt liikuvad ning ühtlaselt rindkere lähedal
liikuvad.
Esikäpad: Ümarad ja tugevad, lähestikku asetsevate ja hästi
kaarduvate varvastega. Padjandid on paksud ja tugevad.
TAGAJÄSEMED: Lihaselised. Kogu aeg sirge seisuga.
Põlveliigesed: Mõõduka nurgistusega.
Kannad: Mõõdukate nurkadega ja hästi madala asetusega.
Kooskandsus on väga ebasoovitav.
Tagakäpad: Ümarad ja tugevad, lähestikku asetsevate ja hästi
kaarduvate varvastega. Padjandid on paksud ja tugevad.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Vaba ning sujuv. Nii ees- kui tagajalade liikumine on
sirgjooneline ning korrapärane.
KARVKATE
KARV: Tihe karv, peene kuni keskmise tekstuuriga ja hea
kvaliteediga. Võimalikult sile. Jalad ja saba on kaetud korraliku
ehiskarvaga. Täielikult väljakujunenud karvanarmastus
täiskasvanud koertel rõhutab veelgi nende elegantset välimust.
VÄRVUS: Ainult must või maksapruun.
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SUURUS JA KAAL:
Eelistatud turja kõrgus:
Isased koerad: 59-61,5 cm (23-24 tolli).
Emased koerad: 56,5-59 cm (22-23 tolli).
Eelistatud kaal karmimates oludes:
Isased koerad: 27-36 kg (60-80 naela).
Emased koerad: 25-32 kg (55-70 naela).
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
ning koera võimekusest teha tavapärast tööd.
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
•
•

Agressiivsus või liigne argus.
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega
koerad diskvalifitseeritakse.

NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult
munandikotti laskunud munandit.

Tõlge: Multilingua büroo.
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