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KING CHARLES SPANIEL
Pochodzenie: Wielka Brytania
Data publikacji obowiązującego wzorca: 13.10.2010
Użytkowanie: Pies do towarzystwa.
Klasyfikacja FCI:
Grupa 9 - Psy ozdobne i do towarzystwa.
Sekcja 7 - Angielskie spaniele.
Nie podlega próbom pracy.
KRÓTKI RYS HISTORYCZNY:
Bliski kuzyn Cavalier King Charles spaniela pies ten w niektórych krajach znany jest pod nazwa „angielski spaniel karłowaty”. Nazwa kraju
pochodzenia nawiązuje do faktu że psy te były faworytami króla Karola
II Stuarta. Pochodzą , jak wszystkie spaniele od seterów przez długi czas
selekcjonowane były na małe rozmiary i bardzo cenione jako psy do
towarzystwa zarówno w Anglii jak i na kontynencie. Skutkiem kojarzeń
z miniaturowymi psami ze Wschodu nabrały dzisiejszego charakterystycznego wyglądu.
WRAŻENIE OGÓLNE:
Wytworny, zwarty, krępy.
ZACHOWANIE/TEMPERAMENT:
Wesoły, inteligentny,ozdobny spaniel, z charakterystyczną, wypukłą
głową. Powściągliwy, łagodny i czuły.
GŁOWA:
Mózgoczaszka:
Czaszka: Stosunkowa duża w porównaniu do wielkości psa, wyraźnie
wypukła, wypełniona nad oczami.
Stop: Wyraźnie zaznaczony między czaszką a nosem.
Trzewioczaszka:
Nos: Czarny, o dużych, szeroko rozwartych nozdrzach, krótki i zadarty
ku czołu.
Kufa: Graniasta, szeroka i głęboka; wyraźnie zadarta.
Wargi: Ściśle schodzące się – tworzące piękne wykończenie linii pyska.
Uzębienie: Żuchwa szeroka. Pożądany niewielki przodozgryz. Wystający
język wysoce niepożądany.
Policzki: Nie zapadnięte pod oczami, lecz dobrze wyrzeźbione.
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Oczy: Stosunkowo duże, ciemne, szeroko rozstawione, szpary powiekowe ułożone w linii twarzoczaszki, przyjemny wyraz.
Uszy: Osadzone nisko, wiszące przylegle do policzków, bardzo długie
i ozdobione piórami.
SZYJA:
Średniej długości; łukowato wysklepiona; umożliwiająca dumne noszenie głowy.
TUŁÓW:
Grzbiet: Krótki i prosty.
Klatka piersiowa: Szeroka i głęboka.
OGON:
Kiedyś mógł być kopiowany.
Kopiowany: Z obfitym piórem, nie może być noszony nad grzbietem lub
powyżej linii grzbietu.
Niekopiowany: Z obfitym piórem, nie może być noszony nad grzbietem
lub powyżej linii grzbietu. W harmonii z całym ciałem psa.
KOŃCZYNY:
Kończyny przednie:
Łopatki: Skośnie ustawiona.
Łokcie: Przylegające do klatki piersiowej, nie wykręcone ani na
zewnątrz, ani do wewnątrz.
Przedramię: Kończyny krótkie i proste.
Śródręcze: Mocne.
Łapy: Zwarte, o mocnych opuszkach, mocno owłosione. Palce dobrze
wysklepione. Łapy okrągłe, kocie, dobrze wysklepione.
Kończyny tylne:
Wygląd ogólny: Umięśnienie zapewnia mocny napęd.
Kolano: Dobrze kontowane.
Śródstopia: Widziane z tyłu – proste, nie ustawiane zbieżnie, ani
rozbieżnie.
Stawy skokowe: Niskie dobrze kątowane.
Łapy: Zwarte, o mocnych opuszkach, mocno owłosione. Palce dobrze
wysklepione. Łapy okrągłe, kocie, dobrze wysklepione.
CHODY:
Ruch swobodny, żwawy i elegancki, z płynną akcją kończyn tylnych.
Harmonijny chód wysoce pożądany.
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SZATA;
Sierść: Długa, jedwabista i prosta; dopuszczalna lekko falista, nigdy
kędzierzawa. Na nogach, uszach i ogonie – obfite pióra.
Maść:
Czarna podpalana: Intensywnie lśniąca czerń z soczystymi,
mahoniowymi znaczeniami na kufie, nogach, piersi, obwódkach
uszu, pod ogonem oraz plamkami nad oczami. Biała łata na piersi
niepożądana.
Trójbarwna: Tło perłowo-białe; równo rozmieszczone czarne łaty;
lśniące podpalanie na policzkach, obwódkach uszu, dolnej stronie ogona oraz plamkach nad oczami. Szeroka biała strzałka
między oczami i na czole
Blenheim: Tło perłowo-białe; równomiernie rozłożone kasztanowo-czerwone łaty. Szeroka, wyraźna, biała strzałka z plamką
koloru pośrodku czaszki; plamka powinna ona być jasnokasztanowo-czerwona, wielkości monety jednopensowej.
Ruby: Jednolita, intensywnie kasztanowo-czerwona. Biała łata na
piersi wysoce niepożądana.
WAGA: 3,6 - 6,3 kg.
WADY:
Wszelkie odstępstwa od wyżej wymienionych cech należy uznać za
wady, których ocena powinna być proporcjonalna do nasilenia oraz
wpływu na zdrowie i dobrostan psa.
WADY DYSKFALIFKUJĄCE:
- Agresja lub wyraźna lękliwość.
- Każdy pies, przejawiający fizyczne lub psychiczne nieprawidłowości,
powinien zostać zdyskwalifikowany.
UWAGA:
Samce musza mieć dwa normalnie wykształcone jądra, całkowicie
opuszczone do moszny.
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